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OLÁ,OLÁ,

Sejam bem-vindos às tendências de marketing, 
ou Market Trends, modalidade escolhida para 
a elaboração do presente projeto, que foi 
desenvolvido pelos futuros mercadólogos e 
graduandos do curso bacharelado de Marketing 
pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 
sob a orientação da professora Silvana Taschek 
Hastreiter. 

 A escolha do tema, experiências imersivas, 
foi definida pelos pesquisadores com o intuito 
de investigar o que já está sendo realizado no 
mercado, de que formas as marcas têm utilizado, 
como o marketing desenvolve essas experiências 
e, como as experiências imersivas impactam no 
relacionamento das marcas com o consumidor e 
quais são as expectativas para o futuro. 
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T e ma  d e  P e s q u i saT e ma  d e  P e s q u i sa

A Tecnologia e as experiências 
imersivas.

P R O B L E MAP R O B L E MA

Como as marcas utilizam experiências 
imersivas para se diferenciar e agregar 
valor junto aos consumidores? 





Analisar a utilização das experiências 
imersivas tecnológicas e identificar as 
tendências nessa área. 

Analisar as formas de experiências imersivas 
utilizadas pelas marcas. 

Identificar como as marcas utilizam as 
experiências imersivas tecnológicas para 
melhorar seu relacionamento com o 
consumidor. 

Avaliar como algumas grandes marcas 
utilizam as experiências imersivas 
tecnológicas em suas comunicações de 
marketing.

objetivosobjetivos



Foi realizada duas etapas de pesquisa:  

1. Desk research com busca sistemática por dados 
secundários e análise das empresas que utilizam 
experiências imersivas nas suas estratégias de 
marketing. Foram analisados artigos, publicações e 
vídeos de exemplos e cases destas experiências. A 
busca foi realizada principalmente em mecanismos de 
busca como Google e YouTube que foram primordiais 
para a produção do estudo e investigação das marcas 
que utilizam tecnologia para realizar experiências 
imersivas. 

2. Pesquisa exploratória qualitativa com o curador 
de arte e empreendedor do ramo, Naum Simão - 
responsável pela idealização e criação da exposição 
imersiva, Monet à beira d’água, realizada no Brasil; 
e com Ângelo Alberto Diniz Ricordi responsável pelo 
Memorial Marista. 

METODOLOGIAMETODOLOGIA



O QUE É UMA O QUE É UMA 
EXPERIÊNCIA EXPERIÊNCIA 
IMERSIVA?IMERSIVA?

(Rockcontent, 2020).

“Uma experiência imersiva consiste em transformar 

a percepção do usuário sobre um ambiente, marca 

e/ou experiência que já vivenciou em algo inédito, 

explorando, através dos sentidos, de modo que se sinta 

parte do que está sendo apresentado” 

A tecnologia pode ou não ser utilizada para proporcionar A tecnologia pode ou não ser utilizada para proporcionar 
uma experiência imersiva. uma experiência imersiva. 

Os restaurantes temáticos são ótimos exemplos de experiências imersivas Os restaurantes temáticos são ótimos exemplos de experiências imersivas 
sem a utilização de tecnologia.Eles têm como proposta transportar seus sem a utilização de tecnologia.Eles têm como proposta transportar seus 
clientes a outro ambiente (um país, cenário de um livro/série/filme), através clientes a outro ambiente (um país, cenário de um livro/série/filme), através 
dos sentidos. A escolha da decoração, pratos, cores e músicas que irão dos sentidos. A escolha da decoração, pratos, cores e músicas que irão 
compor o restaurante são essenciais para criar uma experiência imersiva. compor o restaurante são essenciais para criar uma experiência imersiva. 

O Modern Toilet Restaurant, localizado em Taiwan, é totalmente fora do O Modern Toilet Restaurant, localizado em Taiwan, é totalmente fora do 
convencional. Foi inspirado em banheiros, desde a escolha da decoração convencional. Foi inspirado em banheiros, desde a escolha da decoração 
até o cardápio. Entrando no restaurante, o consumidor se depara com uma até o cardápio. Entrando no restaurante, o consumidor se depara com uma 
decoração peculiar: mictórios, canos, chuveiros, toalhas de banho e emojis decoração peculiar: mictórios, canos, chuveiros, toalhas de banho e emojis 
em formato de fezes compõem o ambiente.em formato de fezes compõem o ambiente.



FONTE: INSTAGRAM DANI NOCE

O cliente escolhe uma mesa e a privada decorada onde deseja se O cliente escolhe uma mesa e a privada decorada onde deseja se 
sentar. O cardápio também é em formato de privada e os pratos sentar. O cardápio também é em formato de privada e os pratos 
podem ser servidos em um mini vaso sanitário ou em uma  pia. podem ser servidos em um mini vaso sanitário ou em uma  pia. 

Algumas comidas servidas também têm formato de fezes, como o Algumas comidas servidas também têm formato de fezes, como o 
pão servido na entrada e algumas sobremesas. A influenciadora pão servido na entrada e algumas sobremesas. A influenciadora 
Dani Noce e seu marido Paulo Cuenca, que foram ao restaurante Dani Noce e seu marido Paulo Cuenca, que foram ao restaurante 
em meados de 2019, relataram em um vídeo postado no mesmo em meados de 2019, relataram em um vídeo postado no mesmo 
ano, que tiveram aflição em comer dentro de vasos sanitários, ano, que tiveram aflição em comer dentro de vasos sanitários, 
afirmaram também que a comida não é a melhor do mundo, mas afirmaram também que a comida não é a melhor do mundo, mas 
que, pela diversão e experiência diferente, vale a pena a visita. que, pela diversão e experiência diferente, vale a pena a visita. 

Por outro lado, o uso da tecnologia para 
proporcionar experiências imersivas vem 
ganhando cada vez mais espaço entre exposições 
de arte, lançamentos de marcas e produtos, 
entretenimento infantil, entre outros. 

Realidade virtual, realidade aumentada e a 

utilização de projetores são as tecnologias 

mais encontradas.

Conhecer diferentes países, o cenário de um filme, jogar golf e até mesmo explorar o Conhecer diferentes países, o cenário de um filme, jogar golf e até mesmo explorar o 
interior do corpo humano sem sair de casa parecia algo impossível de se imaginar. Porém, interior do corpo humano sem sair de casa parecia algo impossível de se imaginar. Porém, 
com o surgimento dos óculos de realidade virtual, isso se tornou possível. A história dos com o surgimento dos óculos de realidade virtual, isso se tornou possível. A história dos 
óculos VR(virtual reality - realidade virtual em inglês) teve início em 1961, quando dois óculos VR(virtual reality - realidade virtual em inglês) teve início em 1961, quando dois 
engenheiros da Philco Corporation, Comeau e Bryan, desenvolveram o primeiro protótipo, engenheiros da Philco Corporation, Comeau e Bryan, desenvolveram o primeiro protótipo, 
Headsight, que foi projetado para estímulo visual e reconhecimento de objetos. Também foi Headsight, que foi projetado para estímulo visual e reconhecimento de objetos. Também foi 
utilizado em treinamentos militares e de voo.utilizado em treinamentos militares e de voo.

Já a Realidade Aumentada, é a combinação do mundo real com o 
virtual e utiliza principalmente a estimulação visual, neste caso é o 
mundo virtual que é projetado no real. 

Realidade Virtual segundo Ariane 
Velasco (2019), é um ambiente  
virtual onde o usuário está 
imerso naquela experiência, ele 
se projeta neste novo universo.



O conceito foi implementado em 1992 por Tom Caudell e David Mizell, da Boeing, quando O conceito foi implementado em 1992 por Tom Caudell e David Mizell, da Boeing, quando 
criaram um HMD (helmet-mounted display - dispositivo utilizado para aplicações na criaram um HMD (helmet-mounted display - dispositivo utilizado para aplicações na 
aviação) para exibir os diagramas e projetos dos aviões para os funcionários da fábrica. aviação) para exibir os diagramas e projetos dos aviões para os funcionários da fábrica. 
Apesar do seu início no meio militar, foi no setor de entretenimento que a RA (Realidade Apesar do seu início no meio militar, foi no setor de entretenimento que a RA (Realidade 
Aumentada) realmente se desenvolveu e obteve sucesso.  Aumentada) realmente se desenvolveu e obteve sucesso.  

A BMW, em 2009, foi uma das marcas pioneiras no quesito campanhas que utilizam A BMW, em 2009, foi uma das marcas pioneiras no quesito campanhas que utilizam 
realidade aumentada. Para divulgar o lançamento do modelo Z4, foi criado o pincel 3D da realidade aumentada. Para divulgar o lançamento do modelo Z4, foi criado o pincel 3D da 
BMW que permitia que os possíveis compradores fizessem pinturas com os pneus do carro, BMW que permitia que os possíveis compradores fizessem pinturas com os pneus do carro, 
misturando o teste drive virtual com a arte.  misturando o teste drive virtual com a arte.  

Já a Maybelline em 2012, criou um app de realidade aumentada que permitia que as Já a Maybelline em 2012, criou um app de realidade aumentada que permitia que as 
consumidoras testassem mais de 40 cores de esmaltes em suas unhas.  consumidoras testassem mais de 40 cores de esmaltes em suas unhas.  

Em 2016, foi por meio do lançamento do Pokémon Go, jogo que quebrou recordes, que Em 2016, foi por meio do lançamento do Pokémon Go, jogo que quebrou recordes, que 
a realidade aumentada ficou mais conhecida pelo grande público. O jogo permite que a realidade aumentada ficou mais conhecida pelo grande público. O jogo permite que 
personagens do desenho façam parte do mundo real e possam ser colecionáveis pelos personagens do desenho façam parte do mundo real e possam ser colecionáveis pelos 
usuários.  usuários.  

Segundo pesquisas do Sensor Tower, o Brasil foi o segundo país que mais fez downloads do Segundo pesquisas do Sensor Tower, o Brasil foi o segundo país que mais fez downloads do 
jogo no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. 3 anos após seu lançamento, o jogo no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. 3 anos após seu lançamento, o 
game já havia atingido a marca de 1 bilhão de downloads. game já havia atingido a marca de 1 bilhão de downloads. 

De acordo com matéria divulgada em junho de 2022 pelo portal UOL, diversos setores além De acordo com matéria divulgada em junho de 2022 pelo portal UOL, diversos setores além 
do entretenimento têm explorado da melhor forma a realidade aumentada. Na saúde, do entretenimento têm explorado da melhor forma a realidade aumentada. Na saúde, 
por exemplo, para otimizar processos cirúrgicos, na hidrologia, ecologia e geologia para por exemplo, para otimizar processos cirúrgicos, na hidrologia, ecologia e geologia para 
informar e ilustrar detalhadamente mapas e terrenos tridimensionais. informar e ilustrar detalhadamente mapas e terrenos tridimensionais. 

Os primeiros registros de um projetor de imagem surgiram no século XVII. Apelidada Os primeiros registros de um projetor de imagem surgiram no século XVII. Apelidada 
de “lanterna mágica” pelo astrônomo holandês Christian Huygens, tinha como de “lanterna mágica” pelo astrônomo holandês Christian Huygens, tinha como 
principal objetivo projetar uma imagem desenhada em uma tela de vidro. Era utilizado principal objetivo projetar uma imagem desenhada em uma tela de vidro. Era utilizado 
uma vela, um espelho côncavo, vidro, onde a imagem desejada era desenhada e a uma vela, um espelho côncavo, vidro, onde a imagem desejada era desenhada e a 
lente responsável pela ampliação do desenho. lente responsável pela ampliação do desenho. 

Já em 1853, surgiu o mais semelhante ao projetor de slides atual, a “lanterna vertical” Já em 1853, surgiu o mais semelhante ao projetor de slides atual, a “lanterna vertical” 
foi desenvolvida por Edmond Becquerel. Também utilizava espelhos, lentes e vela, mas foi desenvolvida por Edmond Becquerel. Também utilizava espelhos, lentes e vela, mas 
a imagem era colocada sobre uma lente horizontal. (Parque da Ciência, 2013) a imagem era colocada sobre uma lente horizontal. (Parque da Ciência, 2013) 

O Em 1895, surge o cinematógrafo, construído pelos irmãos Lumière, o equipamento O Em 1895, surge o cinematógrafo, construído pelos irmãos Lumière, o equipamento 

Como tudo começou?Como tudo começou?



Segundo eles, pode-se dividir essa maturação Segundo eles, pode-se dividir essa maturação 
tecnológica em algumas etapas.  tecnológica em algumas etapas.  

Em 1957 houve a criação da Sensorama, uma Em 1957 houve a criação da Sensorama, uma 
obra cinematográfica, criada pelo Morton Heilig obra cinematográfica, criada pelo Morton Heilig 
que unia cheiros, uma cadeira que se movia, que unia cheiros, uma cadeira que se movia, 
e projeções de imagens em 3D de maneira e projeções de imagens em 3D de maneira 
integrada para proporcionar algo único aos integrada para proporcionar algo único aos 
telespectadores (School of Cinematic Arts, 2012). telespectadores (School of Cinematic Arts, 2012). 

Em 1961, a Philco criou o Headsight, um Em 1961, a Philco criou o Headsight, um 
capacete que utilizava movimentos da cabeça capacete que utilizava movimentos da cabeça 
para inserir o usuário em um ambiente artificial para inserir o usuário em um ambiente artificial 
capaz de situá-lo em situações extremamente capaz de situá-lo em situações extremamente 
perigosas para que pudesse aprender como agir perigosas para que pudesse aprender como agir 
nestas condições. nestas condições. 

era formado por uma câmera filmadora, um era formado por uma câmera filmadora, um 
processador de filmes e um projetor. Com ele processador de filmes e um projetor. Com ele 
foi possível projetar imagens em movimento, foi possível projetar imagens em movimento, 
coisa que ainda não havia acontecido com os coisa que ainda não havia acontecido com os 
aparelhos anteriores.aparelhos anteriores.

Outra invenção, mas desta vez do século XVIII, Outra invenção, mas desta vez do século XVIII, 
que remete muito mais a uma experiência de que remete muito mais a uma experiência de 
realidade virtual é a obra teatral que carrega realidade virtual é a obra teatral que carrega 
o nome “Phantasmagoria”. Era uma obra o nome “Phantasmagoria”. Era uma obra 
constituída de fumaça, espelho, telas invisíveis, constituída de fumaça, espelho, telas invisíveis, 
efeitos sonoros e um projetor. Esses elementos efeitos sonoros e um projetor. Esses elementos 
eram usados para constituir a imagem de três eram usados para constituir a imagem de três 
fantasmas que eram “invocados” durante a fantasmas que eram “invocados” durante a 
peça. peça. 

Um estudo da Vista Equity Partners (2020) diz que 

durante o século 20 foi dado o início às tecnologias 

que hoje são capazes de proporcionar vivências 

únicas e verdadeiramente interativas, onde se 

ultrapassa o campo apenas de monumentos 

históricos e artísticos e aprofunda-se cada vez mais 

no tecnológico. 

Lanterna Mágica; Fonte: Kinodinâmico. 

Essa imagem se refere a Sensora e foi retirada 

do site School of Cinematic Arts(2012). 



A década de 90 foi importantíssima para este segmento. Começando em 1992 quando A década de 90 foi importantíssima para este segmento. Começando em 1992 quando 
Louis Rosenberg criou a primeira experiência realmente imersiva para a aeronáutica Louis Rosenberg criou a primeira experiência realmente imersiva para a aeronáutica 
americana. Essa experiência era denominada Virtual Fixtures, segundo a instituição History americana. Essa experiência era denominada Virtual Fixtures, segundo a instituição History 
of Information este dispositivo era composto por um exoesqueleto, braços mecânicos e of Information este dispositivo era composto por um exoesqueleto, braços mecânicos e 
um aparelho semelhante a um óculos que uniam a realidade aumentada com a física para um aparelho semelhante a um óculos que uniam a realidade aumentada com a física para 
que de forma que o usuário se movimenta o “robô” dentro do programa o acompanhava de que de forma que o usuário se movimenta o “robô” dentro do programa o acompanhava de 
modo que com o passar do tempo o usuário aprimorava as suas habilidades através desta modo que com o passar do tempo o usuário aprimorava as suas habilidades através desta 
experiência.  experiência.  

Passados 7 anos veio a criação de outro antecessor dos Passados 7 anos veio a criação de outro antecessor dos 
atuais óculos de realidade virtual chamado “The Sword atuais óculos de realidade virtual chamado “The Sword 
of Damocles” em uma universidade de Utah, criado por of Damocles” em uma universidade de Utah, criado por 
Ivan Sutherland. Este equipamento era uma máquina que Ivan Sutherland. Este equipamento era uma máquina que 
através de um sistema moderno, para a época, era capaz através de um sistema moderno, para a época, era capaz 
de apresentar através de dois tubos um em cada olho, um de apresentar através de dois tubos um em cada olho, um 
ambiente virtual que se complementava em 40º em cada ambiente virtual que se complementava em 40º em cada 
lente. (Sutherland, 1968)lente. (Sutherland, 1968)

Headsight Philco. Esta imagem foi retirada do site do site VR Shop (2021). 

ASCENSÃOASCENSÃO



Ainda no mesmo ano, a empresa Rockwell Collins criou um dispositivo para pilotos de Ainda no mesmo ano, a empresa Rockwell Collins criou um dispositivo para pilotos de 
caças que era capaz de apresentar informações de voo em sua lente, como informações caças que era capaz de apresentar informações de voo em sua lente, como informações 
de força G e outros dados sobre a segurança do piloto e da aeronave (Bobby D Foote, Jim de força G e outros dados sobre a segurança do piloto e da aeronave (Bobby D Foote, Jim 
Melzer, 2015).Melzer, 2015).

Em 1999 Hirokazu Kato criou uma biblioteca open-source (de forma simples é um banco Em 1999 Hirokazu Kato criou uma biblioteca open-source (de forma simples é um banco 
de dados onde é disposto código de programação gratuito) o que facilitou muito que novos de dados onde é disposto código de programação gratuito) o que facilitou muito que novos 
desenvolvedores utilizassem aquelas informações para criar novas aplicações em realidade desenvolvedores utilizassem aquelas informações para criar novas aplicações em realidade 
artificial. Essa prática é muito comum no mundo dos desenvolvedores de Software. artificial. Essa prática é muito comum no mundo dos desenvolvedores de Software. 

Após o estouro da bolha das “.com” (anos 2000+) e nos anos seguintes houve uma Após o estouro da bolha das “.com” (anos 2000+) e nos anos seguintes houve uma 
desaceleração dos acontecimentos relevantes das experiências imersivas, mas com a desaceleração dos acontecimentos relevantes das experiências imersivas, mas com a 
expansão no uso da internet e o aquecimento novamente das grandes companhias de expansão no uso da internet e o aquecimento novamente das grandes companhias de 
tecnologia houve uma evolução nesse segmento novamente. tecnologia houve uma evolução nesse segmento novamente. 

A partir de 2012, quando a empresa Oculos começou a promover o seu produto inicial de A partir de 2012, quando a empresa Oculos começou a promover o seu produto inicial de 
realidade virtual (RV), fica muito difícil separar a tecnologia das experiências imersivas. Os realidade virtual (RV), fica muito difícil separar a tecnologia das experiências imersivas. Os 
Hardwares de realidade virtual e aumentada, projetores de luz, smartphones, vídeo games, Hardwares de realidade virtual e aumentada, projetores de luz, smartphones, vídeo games, 
dispositivos de resposta ao som, tudo passa a fazer parte de um ecossistema que  amplia dispositivos de resposta ao som, tudo passa a fazer parte de um ecossistema que  amplia 
os horizontes das marcas para se relacionarem de forma inovadora com os consumidores.  os horizontes das marcas para se relacionarem de forma inovadora com os consumidores.  



Diversos jogos de realidade virtual (VR), incontáveis aplicativos que utilizam a realidade Diversos jogos de realidade virtual (VR), incontáveis aplicativos que utilizam a realidade 
aumentada, projetores utilizados em exposições de arte e eventos realizados pelas aumentada, projetores utilizados em exposições de arte e eventos realizados pelas 
prefeituras em datas comemorativas que utilizam prefeituras em datas comemorativas que utilizam video mappingvideo mapping já se tornaram  já se tornaram 
experiências comuns em todo o mundo. experiências comuns em todo o mundo. 

Segundo o portal UOL Entretenimento, a realidade virtual faz parte do cotidiano de Segundo o portal UOL Entretenimento, a realidade virtual faz parte do cotidiano de 
muitas pessoas. Existem mais de 500 jogos VR de todos os tipos e preferências, desde muitas pessoas. Existem mais de 500 jogos VR de todos os tipos e preferências, desde 
simular a realização de tarefas do dia a dia, no game “Job Simulator” até viajar para simular a realização de tarefas do dia a dia, no game “Job Simulator” até viajar para 
outros planetas em “Elite Dangerous”. Os jogos se adaptam em diversas plataformas, outros planetas em “Elite Dangerous”. Os jogos se adaptam em diversas plataformas, 
celulares, computadores e consoles.  Existem também mais de 30 óculos que os celulares, computadores e consoles.  Existem também mais de 30 óculos que os 
jogadores podem comprar que são compatíveis com as plataformas citadas acima, jogadores podem comprar que são compatíveis com as plataformas citadas acima, 
além de compatíveis com inúmeros orçamentos.  além de compatíveis com inúmeros orçamentos.  

Qual o cenário atual Qual o cenário atual 



E, apesar de fazer o maior sucesso no mundo dos games, a realidade virtual também se E, apesar de fazer o maior sucesso no mundo dos games, a realidade virtual também se 
faz presente em outras áreas. A Beetools, uma franquia de escolas de inglês que já possui faz presente em outras áreas. A Beetools, uma franquia de escolas de inglês que já possui 
27 unidades espalhadas pelo Brasil, foi a pioneira em aderir à realidade virtual como 27 unidades espalhadas pelo Brasil, foi a pioneira em aderir à realidade virtual como 
diferencial para inovar a experiência dos alunos. A ideia consiste na criação de seriado em diferencial para inovar a experiência dos alunos. A ideia consiste na criação de seriado em 
que os alunos atuam como personagens e, dessa forma, fazem um “intercâmbio” pelos que os alunos atuam como personagens e, dessa forma, fazem um “intercâmbio” pelos 
Estados Unidos, aprendendo a falar inglês através de situações cotidianas.   Estados Unidos, aprendendo a falar inglês através de situações cotidianas.   

Imagem do jogo “Job Simulation”. Fonte: Steampowered 

A realidade virtual, de modo geral, pode ser 
aplicada em cinco áreas específicas: jogos 
e entretenimento, comunicação à distância, 
simulação e treinamento, telepresença e por 
último visualização (Grimes, 1991).



De acordo com o franqueado da De acordo com o franqueado da 
Beetools, Fábio Ivatiuk, vendo o Beetools, Fábio Ivatiuk, vendo o 
desinteresse de seus estudantes, desinteresse de seus estudantes, 
já previa o fracasso da franquia nos já previa o fracasso da franquia nos 
modelos tradicionais de ensino. Foi modelos tradicionais de ensino. Foi 
neste momento que Ivatiuk decidiu neste momento que Ivatiuk decidiu 
estudar modelos de outras áreas estudar modelos de outras áreas 
como inspiração. Após analisar como inspiração. Após analisar 
marcas como Itaú, Renault, Embraer, marcas como Itaú, Renault, Embraer, 
Fábio teve a ideia de utilizar os Fábio teve a ideia de utilizar os 
mesmos equipamentos que essas mesmos equipamentos que essas 
marcas utilizam para provocar uma marcas utilizam para provocar uma 
experiência imersiva nos alunos. experiência imersiva nos alunos. 
Além dos óculos de realidade virtual, Além dos óculos de realidade virtual, 
a Beetools também faz o uso de a Beetools também faz o uso de 
inteligência artificial e big data em sua inteligência artificial e big data em sua 
metodologia de ensino.  metodologia de ensino.  



A realidade aumentada é outra tecnologia que já está presente no dia a dia das pessoas. A realidade aumentada é outra tecnologia que já está presente no dia a dia das pessoas. 
Através dos famosos filtros do Snapchat e do Instagram, também através do Google que Através dos famosos filtros do Snapchat e do Instagram, também através do Google que 
aderiu à tecnologia, no Tradutor, Maps, Art & Culture, e até mesmo no próprio buscador, aderiu à tecnologia, no Tradutor, Maps, Art & Culture, e até mesmo no próprio buscador, 
ativando a função “3D”.  ativando a função “3D”.  

Outra grande marca que utiliza a realidade aumentada para inspirar e facilitar a vida de Outra grande marca que utiliza a realidade aumentada para inspirar e facilitar a vida de 
seus clientes, é a IKEA, loja sueca especializada em móveis e decoração, que decidiu seus clientes, é a IKEA, loja sueca especializada em móveis e decoração, que decidiu 
criar o aplicativo “IKEA Place”, onde permite que os consumidores insiram os móveis criar o aplicativo “IKEA Place”, onde permite que os consumidores insiram os móveis 
desejados no interior da casa através de poucos cliques. O que, de acordo com o diretor desejados no interior da casa através de poucos cliques. O que, de acordo com o diretor 
de transformação digital da marca, Michael Valdsgaard, facilita a decisão de compra dos de transformação digital da marca, Michael Valdsgaard, facilita a decisão de compra dos 
clientes. clientes. 

Imagem do aplicativo IKEA Place. Fonte: Hypeness. 

A marca italiana de luxo, Gucci, também entrou A marca italiana de luxo, Gucci, também entrou 
na onda com o aplicativo que possibilita que na onda com o aplicativo que possibilita que 
os consumidores experimentem seus tênis. O os consumidores experimentem seus tênis. O 
lançamento ocorreu com o tênis Ace, criado pelo lançamento ocorreu com o tênis Ace, criado pelo 
diretor de criação da marca, Alessandro Michele. diretor de criação da marca, Alessandro Michele. 
O projeto foi combinar referências vintage com a O projeto foi combinar referências vintage com a 
tecnologia. (Fashion Network, 2019) tecnologia. (Fashion Network, 2019) 

App Gucci; Fonte: Fashion Network



 A estratégia de utilizar experiências imersivas para proporcionar ao cliente um mergulho,  A estratégia de utilizar experiências imersivas para proporcionar ao cliente um mergulho, 
com o produto e/ou serviço da empresa, tem como principal objetivo conectar o usuário de com o produto e/ou serviço da empresa, tem como principal objetivo conectar o usuário de 
uma forma única e encantadora, fazendo-o sentir a necessidade de se fidelizar à marca.uma forma única e encantadora, fazendo-o sentir a necessidade de se fidelizar à marca.
Outras marcas como a Audi, também vem explorando esse mundo de experiências Outras marcas como a Audi, também vem explorando esse mundo de experiências 
imersivas, como em seu projeto chamado House of Progress, um novo conceito global da imersivas, como em seu projeto chamado House of Progress, um novo conceito global da 
marca automobilística que, segundo a Forbes, tem como principal objetivo ressaltar a visão marca automobilística que, segundo a Forbes, tem como principal objetivo ressaltar a visão 
da multinacional em quatro pilares: da multinacional em quatro pilares: 

Após o sucesso anterior em Tóquio (Japão) e Munique (Alemanha), o Brasil foi o país Após o sucesso anterior em Tóquio (Japão) e Munique (Alemanha), o Brasil foi o país 
escolhido para sediar o evento nas Américas, durante os meses de novembro e dezembro escolhido para sediar o evento nas Américas, durante os meses de novembro e dezembro 
de 2021, na cidade de São Paulo. de 2021, na cidade de São Paulo. 

A casa contou com experiências imersivas, A casa contou com experiências imersivas, 
lançamentos de carros conceito, tecnologia lançamentos de carros conceito, tecnologia 
da marca, workshops e discussões sobre da marca, workshops e discussões sobre 
arte, cultura, design e gastronomia, entre arte, cultura, design e gastronomia, entre 
outras ações. outras ações. 

Além dos lançamentos, um simulador de Além dos lançamentos, um simulador de 
corrida também foi uma das atrações. corrida também foi uma das atrações. 
Neste simulador os convidados podiam Neste simulador os convidados podiam 
testar o Audi e-tron GT, um dos carros testar o Audi e-tron GT, um dos carros 
apresentados no evento.apresentados no evento.

O automóvel foi desenvolvido pela Audi em O automóvel foi desenvolvido pela Audi em 
conjunto com as empresas PlayStation conjunto com as empresas PlayStation 
e Polyphony Digital, os criadores do jogo e Polyphony Digital, os criadores do jogo 
“Gran Turismo”. Carro que existia apenas “Gran Turismo”. Carro que existia apenas 
no mundo virtual, se tornou um veículo no mundo virtual, se tornou um veículo 
real, totalmente elétrico e funcional.real, totalmente elétrico e funcional.

Des ign ,  Performance,Des ign ,  Performance,

D ig ital ização e Sustentabil idade. D ig ital ização e Sustentabil idade. [ ]

Imagem da Audi House of Progress. Fonte: Forbes. 

Imagem do Audi E-tron Vision. Fonte: Forbes.

- Claudio Ravicz, diretor de marketing da Audi para os 

jornalistas durante a noite de inauguração do evento.

“... e chega em um momento muito 

especial da marca, que cumpriu a 

promessa de fazer a maior renovação 

tecnológica de sua história no Brasil e 

introduziu nada menos que 30 novos 

modelos em 3 anos, além de serviços e 

soluções de mobilidade inovadoras.” 



A House of Progress contou também com uma experiência imersiva gastronômica: “Lights A House of Progress contou também com uma experiência imersiva gastronômica: “Lights 
of Progress Immersive Dinner”. Um menu comandado por Alex Atala, embaixador da Audi of Progress Immersive Dinner”. Um menu comandado por Alex Atala, embaixador da Audi 
no Brasil e eleito 8º melhor chef do mundo pelo The Best Chef Awards em 2021. Leonardo no Brasil e eleito 8º melhor chef do mundo pelo The Best Chef Awards em 2021. Leonardo 
Paixão, chef de dois restaurantes em Minas Gerais, eleito em 2019 um dos 50 Best Paixão, chef de dois restaurantes em Minas Gerais, eleito em 2019 um dos 50 Best 
Discovery Chefs da América Latina também fez parte da casa com um menu sofisticado. Discovery Chefs da América Latina também fez parte da casa com um menu sofisticado. 

Os jantares imersivos foram uma das atrações mais esperadas da casa. Para um público Os jantares imersivos foram uma das atrações mais esperadas da casa. Para um público 
restrito, o restaurante possuía apenas 40 lugares e contou com 17 jantares entre novembro restrito, o restaurante possuía apenas 40 lugares e contou com 17 jantares entre novembro 
e dezembro de 2021. O valor da experiência variava de R$ 450,00 a R$ 600,00 por pessoa. e dezembro de 2021. O valor da experiência variava de R$ 450,00 a R$ 600,00 por pessoa. 
O menu servido foi inspirado nos biomas brasileiros: da Amazônia aos pampas gaúchos e O menu servido foi inspirado nos biomas brasileiros: da Amazônia aos pampas gaúchos e 
teve 6 momentos no total.teve 6 momentos no total.

A sala onde aconteceu o jantar foi realmente imersiva, com as paredes formadas por A sala onde aconteceu o jantar foi realmente imersiva, com as paredes formadas por 
enormes telas de LED e caixas de som que projetaram imagens e sons que acompanharam enormes telas de LED e caixas de som que projetaram imagens e sons que acompanharam 
cada um dos pratos conforme foram servidos (Cláudio Ravicz - Cidade Marketing, 2021).cada um dos pratos conforme foram servidos (Cláudio Ravicz - Cidade Marketing, 2021).

Restaurante Imersivo Audi House of Progress SP; Fonte: Cidade Marketing 



A tecnologia por trás da magiaA tecnologia por trás da magia

Uma das empresas mais promissoras das últimas décadas é a Disney e esse fato é Uma das empresas mais promissoras das últimas décadas é a Disney e esse fato é 
comprovado pelos dados. A Walt Disney teve uma receita de US$ 21,819 BILHÕES apenas comprovado pelos dados. A Walt Disney teve uma receita de US$ 21,819 BILHÕES apenas 
no primeiro trimestre fiscal de 2022. O seu lucro líquido do primeiro trimestre de 2022 no primeiro trimestre fiscal de 2022. O seu lucro líquido do primeiro trimestre de 2022 
passa a casa de U$ 1 bilhão (valor equivalente a uma empresa unicórnio em apenas 1 passa a casa de U$ 1 bilhão (valor equivalente a uma empresa unicórnio em apenas 1 
trimestre)(Exame, 2022).trimestre)(Exame, 2022).

A Disney chegou relativamente atrasada na batalha dos streamings e, mesmo assim, no A Disney chegou relativamente atrasada na batalha dos streamings e, mesmo assim, no 
segundo trimestre de 2022 ultrapassou a pioneira NETFLIX em números de assinantes, segundo trimestre de 2022 ultrapassou a pioneira NETFLIX em números de assinantes, 
passando a casa dos 221 milhões de usuários mundialmente (Tecnoblog, 2022).passando a casa dos 221 milhões de usuários mundialmente (Tecnoblog, 2022).

Mesmo com os desafios da pandemia, a companhia se manteve e agora apresenta mais Mesmo com os desafios da pandemia, a companhia se manteve e agora apresenta mais 
uma vez crescimento expressivo acima dos dois dígitos. Uma empresa que, segundo a The uma vez crescimento expressivo acima dos dois dígitos. Uma empresa que, segundo a The 
Wrap, quase faliu nos anos de 1940 e 1985 e que, antes do sucesso, seu criador chegou a Wrap, quase faliu nos anos de 1940 e 1985 e que, antes do sucesso, seu criador chegou a 
quebrar outras 3 vezes.  quebrar outras 3 vezes.  

Qual o segredo da Disney por trás de todo esse alto Qual o segredo da Disney por trás de todo esse alto 
desempenho e superação?desempenho e superação?

Não há dúvidas de que a empresa Não há dúvidas de que a empresa 
chegou aonde está através de sua chegou aonde está através de sua 
missão de fazer as pessoas felizes e missão de fazer as pessoas felizes e 
a preocupação com os detalhes, que a preocupação com os detalhes, que 
fazem com que a magia permaneça fazem com que a magia permaneça 
em todos os pontos de contato com o em todos os pontos de contato com o 
consumidor.consumidor.

Magia e experiência são duas palavras Magia e experiência são duas palavras 
importantíssimas para Disney, pois importantíssimas para Disney, pois 
quando estudamos mais a fundo os quando estudamos mais a fundo os 
ambientes, produtos e serviços criados ambientes, produtos e serviços criados 

Imagem da Magical Wristband. Fonte: Disney Food Blog.

pela marca, eles sempre visam manter a magia única através de alguma experiência pela marca, eles sempre visam manter a magia única através de alguma experiência 
imersiva diferenciada. imersiva diferenciada. 

Segundo a Comparably, em um estudo feito com os consumidores, a Disney está em 13° Segundo a Comparably, em um estudo feito com os consumidores, a Disney está em 13° 
lugar mundial entre as melhores marcas elencadas por este estudo. lugar mundial entre as melhores marcas elencadas por este estudo. 
Como dito acima, a preocupação da Disney com os detalhes é o que faz com que muitos Como dito acima, a preocupação da Disney com os detalhes é o que faz com que muitos 
considerem ela o lugar mais feliz do planeta. Um ótimo exemplo disso é uma inovação considerem ela o lugar mais feliz do planeta. Um ótimo exemplo disso é uma inovação 
que eles investiram cerca de 1 bilhão de dólares para desenvolver, a “Magical Wristband” que eles investiram cerca de 1 bilhão de dólares para desenvolver, a “Magical Wristband” 
(Wired, 2015).(Wired, 2015).



Uma pulseira com o intuito de tornar a experiência do usuário mais fluida e com menos Uma pulseira com o intuito de tornar a experiência do usuário mais fluida e com menos 
pontos de contato na sua jornada, a pessoa usa sua pulseira para acessar os brinquedos, pontos de contato na sua jornada, a pessoa usa sua pulseira para acessar os brinquedos, 
fazer compras sem precisar passar por um caixa. fazer compras sem precisar passar por um caixa. 

Como se isso não bastasse, há uma funcionalidade ainda mais disruptiva e imersiva.Como se isso não bastasse, há uma funcionalidade ainda mais disruptiva e imersiva.

O consumidor pode pedir a comida pelo aplicativo em um restaurante do parque chamado O consumidor pode pedir a comida pelo aplicativo em um restaurante do parque chamado 
“Be our guest”. Ao dirigir-se até o estabelecimento, o turista é recebido por uma pessoa “Be our guest”. Ao dirigir-se até o estabelecimento, o turista é recebido por uma pessoa 
que já sabe o seu nome, graças a pulseira, o cumprimenta e diz que pode se sentar que já sabe o seu nome, graças a pulseira, o cumprimenta e diz que pode se sentar 
onde quiser. Instantes depois, um garçom, através da localização por meio da pulseira, onde quiser. Instantes depois, um garçom, através da localização por meio da pulseira, 
o encontra e deixa a comida em sua mesa sem que o cliente precise ter pedido algo a o encontra e deixa a comida em sua mesa sem que o cliente precise ter pedido algo a 
alguém ou interagido com os funcionários.alguém ou interagido com os funcionários.

Imagem do restaurante Be Our Guest. Fonte: Tripadvisor.

Outro exemplo emblemático é o caso da Franquia de filmes Star Wars. Segundo Outro exemplo emblemático é o caso da Franquia de filmes Star Wars. Segundo 
Andrew Beattie (Industry Development Officer), a Disney comprou a marca em 2012 por Andrew Beattie (Industry Development Officer), a Disney comprou a marca em 2012 por 
aproximadamente 4 bilhões de dólares. Em 2022 a franquia como um todo, englobando aproximadamente 4 bilhões de dólares. Em 2022 a franquia como um todo, englobando 
filmes e licenças, já valia cerca de U$69 Bi, uma valorização de mais de 1725% (Aurelia filmes e licenças, já valia cerca de U$69 Bi, uma valorização de mais de 1725% (Aurelia 
Fernandes, 2021).Fernandes, 2021).

Imagem do bar e restaurante do hotel. Fonte: Site Cibersistemas.

Trata-se de um hotel que Trata-se de um hotel que 
proporciona uma experiência proporciona uma experiência 
em Halcyon, um lugar no em Halcyon, um lugar no 
espaço onde Han Solo e a espaço onde Han Solo e a 
princesa Leia passaram sua lua princesa Leia passaram sua lua 
de mel. Lá os consumidores de mel. Lá os consumidores 
podem interagir com os podem interagir com os 
personagens, androides, e viver personagens, androides, e viver 
algumas aventuras.  algumas aventuras.  



Imagem comercial da Disney para o lançamento da experiência. 

Fonte: Disney.

Fonte: Wayfair.ca

Duas noites para duas pessoas podem ser compradas a partir dos U$ 4,809, este é o preço Duas noites para duas pessoas podem ser compradas a partir dos U$ 4,809, este é o preço 
do pacote mais barato, enquanto uma diária em outros hotéis do parque custam em torno do pacote mais barato, enquanto uma diária em outros hotéis do parque custam em torno 
de U$175.de U$175.

Segundo a Reuters (2022), a Disney construiu um ambiente onde todos os passageiros Segundo a Reuters (2022), a Disney construiu um ambiente onde todos os passageiros 
entram na nave para viajar no espaço fictício, são recepcionados pelos personagens e entram na nave para viajar no espaço fictício, são recepcionados pelos personagens e 
logo em seguida a nave é invadida por Stormtroopers (personagens fictícios do império do logo em seguida a nave é invadida por Stormtroopers (personagens fictícios do império do 
universo Star Wars). Neste momento é quando a viagem fica ainda mais imersiva, pois os universo Star Wars). Neste momento é quando a viagem fica ainda mais imersiva, pois os 
visitantes passam a fazer parte da história, se quiserem, podendo escolher de qual lado visitantes passam a fazer parte da história, se quiserem, podendo escolher de qual lado 
lutar e ter um storytelling totalmente interativo nas atividades do hotel.lutar e ter um storytelling totalmente interativo nas atividades do hotel.

Disse Scott Trowbridge, executivo de criação do 

portfólio da Disney. (Reuters, 2022)

Trowbridge.

“Nós estamos tentando fazer 
brincar de Star Wars ser algo 
divertido e seguro”

“Estamos otimistas em 

expandir as maneiras pelas 

quais podemos nos envolver 

com nossos hóspedes.”



Uma aplicação diferente para a Uma aplicação diferente para a 
experiência imersiva experiência imersiva 

A marca mais valiosa do mundo é a Apple. Fundada em A marca mais valiosa do mundo é a Apple. Fundada em 
1976 na Califórnia, ela foi a primeira empresa a valer 1976 na Califórnia, ela foi a primeira empresa a valer 
mais de U$ 1 trilhão de dólares em 2018 segundo o mais de U$ 1 trilhão de dólares em 2018 segundo o 
Portal de Notícias G1(02/08/2018). Apenas quatro anos Portal de Notícias G1(02/08/2018). Apenas quatro anos 
depois, em janeiro de 2022 a marca atingiu um novo depois, em janeiro de 2022 a marca atingiu um novo 
recorde sendo a primeira a valer U$ 3 trilhões (CNN, recorde sendo a primeira a valer U$ 3 trilhões (CNN, 
03/01/2022).03/01/2022).

Apesar de ter sido fundada no mesmo século que algumas de suas concorrentes como Apesar de ter sido fundada no mesmo século que algumas de suas concorrentes como 
Microsoft (1975), Google (1998) e Samsung Electronics (1969), a Apple desponta das demais Microsoft (1975), Google (1998) e Samsung Electronics (1969), a Apple desponta das demais 
em qualidade, experiência do usuário e lealdade dos seus consumidores. em qualidade, experiência do usuário e lealdade dos seus consumidores. 

Segundo Jack Tan, em sua Segundo Jack Tan, em sua 
análise no blog The Startup análise no blog The Startup 
(2020), o principal fator que (2020), o principal fator que 
gerou essa excelência da gerou essa excelência da 
Apple foi a sua capacidade Apple foi a sua capacidade 
em desenvolver seus em desenvolver seus 
produtos de uma ponta a produtos de uma ponta a 
outra. Isso quer dizer que a outra. Isso quer dizer que a 
empresa cria tanto os seus empresa cria tanto os seus 
softwares (programas e softwares (programas e 
ferramentas), seu sistema ferramentas), seu sistema 
operacional (IOS) que é o operacional (IOS) que é o 
sistema que dá vida aos sistema que dá vida aos 
seus produtos, quanto a seus produtos, quanto a 
concepção e fabricação do concepção e fabricação do 
seu hardware, o corpo, dos seu hardware, o corpo, dos 
seus dispositivos.  seus dispositivos.  



Mas por que isso é tão importante?  Mas por que isso é tão importante?  

Com esse controle total do seu produto, a Apple consegue manter o nível de qualidade em Com esse controle total do seu produto, a Apple consegue manter o nível de qualidade em 
todos os segmentos e todo o sistema se conversam. Tudo é criado para aquele universo e, todos os segmentos e todo o sistema se conversam. Tudo é criado para aquele universo e, 
diferente do Android ele, não precisa se adaptar a outros dispositivos. Quando se refere ao diferente do Android ele, não precisa se adaptar a outros dispositivos. Quando se refere ao 
hardware, ao contrário da Samsung, por exemplo, ela não precisa se adaptar ao Android, hardware, ao contrário da Samsung, por exemplo, ela não precisa se adaptar ao Android, 
pois tudo já é pensado e desenvolvido para ser único e ter a melhor performance com seu pois tudo já é pensado e desenvolvido para ser único e ter a melhor performance com seu 
sistema e componentes únicos (Erwinkarin, 2021).sistema e componentes únicos (Erwinkarin, 2021).

Ainda segundo Erwinkarin, a Apple vem desenvolvendo um ecossistema dos seus produtos Ainda segundo Erwinkarin, a Apple vem desenvolvendo um ecossistema dos seus produtos 
que nunca foi criado por outra empresa e que seus concorrentes ainda não conseguem que nunca foi criado por outra empresa e que seus concorrentes ainda não conseguem 
imitar. Isso só é possível graças a essa liberdade criativa possibilitada pela produção e imitar. Isso só é possível graças a essa liberdade criativa possibilitada pela produção e 
desenvolvimento único. Há outro fator simples, mas também muito importante para que desenvolvimento único. Há outro fator simples, mas também muito importante para que 
esse sistema se converse que é a Apple Id. Uma identificação do usuário onde todas as esse sistema se converse que é a Apple Id. Uma identificação do usuário onde todas as 
suas informações são acessadas com esse login. suas informações são acessadas com esse login. 

Para trazer isso de forma mais palpável, imagine uma pessoa em seu trabalho usando um Para trazer isso de forma mais palpável, imagine uma pessoa em seu trabalho usando um 
iMac Desktop (computador de mesa) que não consegue terminar suas tarefas a tempo e iMac Desktop (computador de mesa) que não consegue terminar suas tarefas a tempo e 
precisa ir embora. Ela sai, pede um Uber e vai finalizando algumas coisas no caminho pelo precisa ir embora. Ela sai, pede um Uber e vai finalizando algumas coisas no caminho pelo 
seu iPhone de maneira integrada sem precisar gastar minutos procurando os materiais, seu iPhone de maneira integrada sem precisar gastar minutos procurando os materiais, 
pois já estava tudo lá.  pois já estava tudo lá.  

Ok! A Apple é uma empresa incrível 

e valiosa, mas o que isso tem a ver 

com experiência imersiva? 



Chegando em casa ela larga o celular em Chegando em casa ela larga o celular em 
algum lugar se distrai e ele começa a tocar, algum lugar se distrai e ele começa a tocar, 
porém ela já não lembra mais onde deixou. porém ela já não lembra mais onde deixou. 
Como ela quer atender rápido e não tem Como ela quer atender rápido e não tem 
tempo para procurar ele agora, resolve tempo para procurar ele agora, resolve 
atender pelo seu Apple Watch.  atender pelo seu Apple Watch.  

Ela fala com a pessoa pelo relógio até que Ela fala com a pessoa pelo relógio até que 
vai andando para a sala pega seu Macbook vai andando para a sala pega seu Macbook 
Air o abre, ele é destravado automaticamente Air o abre, ele é destravado automaticamente 
por reconhecimento facial e sincroniza a por reconhecimento facial e sincroniza a 
conversa com a pessoa para o notebook sem conversa com a pessoa para o notebook sem 
precisar desligar e ligar uma nova chamada precisar desligar e ligar uma nova chamada 
pelo outro dispositivo. pelo outro dispositivo. 

A chamada acaba, ela fecha a aba da conversa e como um passe de mágica todo aquele A chamada acaba, ela fecha a aba da conversa e como um passe de mágica todo aquele 
material de trabalho que a pessoa já estava usando em seu primeiro dispositivo se material de trabalho que a pessoa já estava usando em seu primeiro dispositivo se 
encontra lá e ela pode dar continuidade a suas tarefas.  encontra lá e ela pode dar continuidade a suas tarefas.  

Isso é apenas uma exemplificação hipotética das inúmeras possibilidades de algumas Isso é apenas uma exemplificação hipotética das inúmeras possibilidades de algumas 
coisas que acontecem no dia a dia das pessoas e que a tecnologia da Apple facilita. A coisas que acontecem no dia a dia das pessoas e que a tecnologia da Apple facilita. A 
empresa vem criando um único universo pessoal onde o usuário que tem mais de um empresa vem criando um único universo pessoal onde o usuário que tem mais de um 
dispositivo usa tudo como se fizesse parte do mesmo organismo. Usa-se o iPhone para dispositivo usa tudo como se fizesse parte do mesmo organismo. Usa-se o iPhone para 
uma determinada atividade, que pode ser finalizada em um iPad simplesmente ligando ele uma determinada atividade, que pode ser finalizada em um iPad simplesmente ligando ele 
sem que pareça que se trocou o dispositivo.sem que pareça que se trocou o dispositivo.

Fonte: Unsplash

Essa diferença gerou para a Apple um impacto Essa diferença gerou para a Apple um impacto 
positivo de bilhões de dólares, inclusive positivo de bilhões de dólares, inclusive 
ajustando o modelo de negócio da empresa, ajustando o modelo de negócio da empresa, 
pois agora ela não é uma produtora de hardware pois agora ela não é uma produtora de hardware 
e software apenas, mas ela também é uma e software apenas, mas ela também é uma 
prestadora de serviços. prestadora de serviços. 

Serviços esses que vão desde música com o Serviços esses que vão desde música com o 
Apple Music, tv com a Apple Tv, armazenamento Apple Music, tv com a Apple Tv, armazenamento 
de nuvem (Icloud) e diversas outras de nuvem (Icloud) e diversas outras 
funcionalidades que os donos de iPhone ou funcionalidades que os donos de iPhone ou 
outro produto Apple podem adquirir. Apenas no outro produto Apple podem adquirir. Apenas no 
segundo trimestre de 2022 a empresa faturou segundo trimestre de 2022 a empresa faturou 
U$ 19.8 bi com assinaturas (Sarah Perez, 2022). U$ 19.8 bi com assinaturas (Sarah Perez, 2022). 



Esses produtos e serviços em sua maioria não são compatíveis com outros que não Esses produtos e serviços em sua maioria não são compatíveis com outros que não 
estejam debaixo do guarda-chuva da marca, um usuário de Android não consegue baixar a estejam debaixo do guarda-chuva da marca, um usuário de Android não consegue baixar a 
Apple Tv para assistir em seu celular da Xiaomi por exemplo.  Apple Tv para assistir em seu celular da Xiaomi por exemplo.  

Com este nível de excelência a Apple consegue que muitos dos seus usuários se tornem Com este nível de excelência a Apple consegue que muitos dos seus usuários se tornem 
advogados da marca, que são consumidores apaixonados pela empresa e ajudam muito advogados da marca, que são consumidores apaixonados pela empresa e ajudam muito 
no marketing boca a boca, além de fazer quase tudo ao seu alcance para estar inserido no no marketing boca a boca, além de fazer quase tudo ao seu alcance para estar inserido no 
mundo da marca (Lowenstein, 2011).  mundo da marca (Lowenstein, 2011).  

Por outro lado, também temos o chamado “switching cost”, que é basicamente o custo Por outro lado, também temos o chamado “switching cost”, que é basicamente o custo 
que o usuário tem ao trocar de marca (CFI Team, 2020). Como o cliente está tão imerso no que o usuário tem ao trocar de marca (CFI Team, 2020). Como o cliente está tão imerso no 
universo Apple para ele migrar os seus dados a um dispositivo de outra marca e precisar universo Apple para ele migrar os seus dados a um dispositivo de outra marca e precisar 
utilizar novos aplicativos semelhantes que podem até ter a mesma qualidade que alguns utilizar novos aplicativos semelhantes que podem até ter a mesma qualidade que alguns 
da Apple, mas vão gerar a ele um esforço tremendo se comparado a praticidade que terá se da Apple, mas vão gerar a ele um esforço tremendo se comparado a praticidade que terá se 
continuar fiel a marca. continuar fiel a marca. 

Este exemplo ilustra muito bem que as experiências imersivas podem acontecer de Este exemplo ilustra muito bem que as experiências imersivas podem acontecer de 
várias formas e se adaptam conforme o modelo de negócio da empresa. Não precisa ser várias formas e se adaptam conforme o modelo de negócio da empresa. Não precisa ser 
um evento, nem acontecer presencialmente ou na realidade virtual, mas pode sim ser um evento, nem acontecer presencialmente ou na realidade virtual, mas pode sim ser 
encaixada na maneira que a sua empresa precisar e conseguir inovar com esta solução. encaixada na maneira que a sua empresa precisar e conseguir inovar com esta solução. 

De que formas a Apple utiliza as De que formas a Apple utiliza as 
experiências imersivas?experiências imersivas?

Apesar do LiDAR Apesar do LiDAR 
não ser um recurso não ser um recurso 
exclusivo da marca, exclusivo da marca, 
usualmente é utilizado usualmente é utilizado 
por cientistas, por cientistas, 
engenheiros, engenheiros, 
geólogos, entre outros geólogos, entre outros 
profissionais, para profissionais, para 
facilitar cálculos como facilitar cálculos como 
o mapeamento de o mapeamento de 
terrenos e florestas terrenos e florestas 
(Tecnoblog, 2020). (Tecnoblog, 2020). 

Fonte: Unsplash



Em 2020, a Apple decidiu adicioná-lo aos seus dispositivos, possibilitando que Em 2020, a Apple decidiu adicioná-lo aos seus dispositivos, possibilitando que 
seus usuários criem uma pista de dança virtual em sua sala, criem projetos 3D seus usuários criem uma pista de dança virtual em sua sala, criem projetos 3D 
em realidade aumentada, experenciem instantaneamente a RA no Safari, Mail e em realidade aumentada, experenciem instantaneamente a RA no Safari, Mail e 
Mensagens (Apple).Além disso, a marca também possui em seu site oficial, um Mensagens (Apple).Além disso, a marca também possui em seu site oficial, um 
arquivo nomeado de arquivo nomeado de “Realidade Aumentada na Educação. Ideias de Aulas”“Realidade Aumentada na Educação. Ideias de Aulas”. Onde . Onde 
explica e exemplifica como os iPads e a tecnologia da RA facilitam e estimulam a explica e exemplifica como os iPads e a tecnologia da RA facilitam e estimulam a 
aprendizagem juntamente com os aplicativos desenvolvidos pela marca para serem aprendizagem juntamente com os aplicativos desenvolvidos pela marca para serem 
utilizados pelos professores nas salas de aula e transformar o ambiente escolar em utilizados pelos professores nas salas de aula e transformar o ambiente escolar em 
uma experiência imersiva. uma experiência imersiva. 

Além da realidade aumentada, a Apple também decidiu apostar na realidade Além da realidade aumentada, a Apple também decidiu apostar na realidade 
virtual, o analista Jeff Pu revelou ao portal 9to5Mac que a Apple lançará entre virtual, o analista Jeff Pu revelou ao portal 9to5Mac que a Apple lançará entre 
2022 e 2024 o headset VR/AR e os óculos AR. O headset contará com várias 2022 e 2024 o headset VR/AR e os óculos AR. O headset contará com várias 
câmeras, alto desempenho com os processadores Apple Silicon, por um valor de, câmeras, alto desempenho com os processadores Apple Silicon, por um valor de, 
aproximadamente R$ 15 mil. Já os óculos AR, são esperados com uma expectativa aproximadamente R$ 15 mil. Já os óculos AR, são esperados com uma expectativa 
mais baixa, com um visual tradicional, tela compacta e lentes transparentes a fim mais baixa, com um visual tradicional, tela compacta e lentes transparentes a fim 
de exibir rápidas informações. A primeira geração dos óculos é esperada em 2024 de exibir rápidas informações. A primeira geração dos óculos é esperada em 2024 
(Canaltech, 2022).(Canaltech, 2022).

Fonte: Unsplash



Não há limite quando há imaginaçãoNão há limite quando há imaginação

A marca de cerveja Old Irish desenvolveu uma A marca de cerveja Old Irish desenvolveu uma 
experiência para os seus consumidores em um experiência para os seus consumidores em um 
calçadão da Geórgia. Eles abordaram pessoas que calçadão da Geórgia. Eles abordaram pessoas que 
estavam dispostas a participar da “brincadeira”. estavam dispostas a participar da “brincadeira”. 
Quem topava colocava os óculos de realidade Quem topava colocava os óculos de realidade 
virtual e era “teletransportado” para ambientes virtual e era “teletransportado” para ambientes 
clássicos da Irlanda e diversos ambientes clássicos da Irlanda e diversos ambientes 
aconchegantes como cachoeiras, e montanhas. aconchegantes como cachoeiras, e montanhas. 
Em um dado momento o consumidor entra em Em um dado momento o consumidor entra em 
um bar, no exato instante em que isso acontece, um bar, no exato instante em que isso acontece, 
as outras pessoas que estavam bebendo param as outras pessoas que estavam bebendo param 
e olham para ela. Um deles caminha de forma e olham para ela. Um deles caminha de forma 
imponente até a pessoa e pede com voz rude que imponente até a pessoa e pede com voz rude que 
tire os óculos. tire os óculos. 

Ao tirar, a pessoa se depara com o mesmo homem que havia solicitado a ela que ficasse Ao tirar, a pessoa se depara com o mesmo homem que havia solicitado a ela que ficasse 
sem os óculos bem na sua frente e na vida real. Além disso ela está dentro do mesmo sem os óculos bem na sua frente e na vida real. Além disso ela está dentro do mesmo 
Pub Irlandês que havia entrado anteriormente. Eles começam a beber e cantar juntos no Pub Irlandês que havia entrado anteriormente. Eles começam a beber e cantar juntos no 
interior daquele ambiente aconchegante (Joss Davidge, 2016).interior daquele ambiente aconchegante (Joss Davidge, 2016).

A marca criou um ambiente móvel daquele mesmo Pub da realidade virtual e enquanto A marca criou um ambiente móvel daquele mesmo Pub da realidade virtual e enquanto 
a pessoa passeava pelas paisagens da Irlanda a equipe da marca de cerveja monta duas a pessoa passeava pelas paisagens da Irlanda a equipe da marca de cerveja monta duas 
partes de uma grande sala e rapidamente criam o ambiente do bar.partes de uma grande sala e rapidamente criam o ambiente do bar.

QRCode para o vídeo no YouTube da ação da 

Old Irish 

Em 2014 a Porsche fez um evento de ativação em Em 2014 a Porsche fez um evento de ativação em 
New York. Eles criaram um ambiente chamado The New York. Eles criaram um ambiente chamado The 
Sound of Porsche onde havia diversas máquinas com Sound of Porsche onde havia diversas máquinas com 
características de antigas máquinas de Vinil, mas que características de antigas máquinas de Vinil, mas que 
também continham vídeo. também continham vídeo. 

Lá as pessoas ouviam o som e a história da marca e de Lá as pessoas ouviam o som e a história da marca e de 
seus modelos. O ápice do evento era um Porsche 911 seus modelos. O ápice do evento era um Porsche 911 
em uma sala isolada de ruídos externos onde a pessoa em uma sala isolada de ruídos externos onde a pessoa 
poderia ouvir o som do motor do modelo atual e ter um poderia ouvir o som do motor do modelo atual e ter um 
passeio por uma estrada alemã projetada nos vidros do passeio por uma estrada alemã projetada nos vidros do 
carro enquanto vivia a experiência. carro enquanto vivia a experiência. 

Segundo uma matéria do The New York Times do dia 15/09/2014 essa não era uma ação Segundo uma matéria do The New York Times do dia 15/09/2014 essa não era uma ação 
com a intenção de explorar a etapa de compra do consumidor, mas sim mostrar a ele que com a intenção de explorar a etapa de compra do consumidor, mas sim mostrar a ele que 
existia a “dor” de não ter um Porsche e fazer com que se tornasse um possível comprador existia a “dor” de não ter um Porsche e fazer com que se tornasse um possível comprador 
no futuro.no futuro.



NaturaNatura
A Natura criou uma experiência A Natura criou uma experiência 
para o Rock in Rio 2022 temática para o Rock in Rio 2022 temática 
da Amazônia. A marca vem se da Amazônia. A marca vem se 
posicionando há anos como uma posicionando há anos como uma 
marca que é amiga da natureza marca que é amiga da natureza 
e tem o princípio de preservar e tem o princípio de preservar 
o meio ambiente ao contrário o meio ambiente ao contrário 
de muitas outras marcas da de muitas outras marcas da 
indústria da beleza que não tem indústria da beleza que não tem 
esta mesma característica.esta mesma característica.

A marca viu no Rock in Rio uma oportunidade de reforçar o seu posicionamento de marca A marca viu no Rock in Rio uma oportunidade de reforçar o seu posicionamento de marca 
e criou esta experiência imersiva. Segundo a própria marca, ela contou com diversos e criou esta experiência imersiva. Segundo a própria marca, ela contou com diversos 
elementos que remetiam à Amazônia. elementos que remetiam à Amazônia. 

A experiência imersiva foi sensorial e musical. Contou com uma instalação audiovisual A experiência imersiva foi sensorial e musical. Contou com uma instalação audiovisual 
de 360°, com projeções, texturas, performances, efeitos sonoros e músicas regionais. de 360°, com projeções, texturas, performances, efeitos sonoros e músicas regionais. 
Era possível inclusive na NAVE, nome dado a experiência da Natura, ouvir o famoso toró Era possível inclusive na NAVE, nome dado a experiência da Natura, ouvir o famoso toró 
amazônico, uma chuva forte comum na região.  amazônico, uma chuva forte comum na região.  

Além da NAVE, a empresa também criou o Portal Natura, um ambiente onde as pessoas se Além da NAVE, a empresa também criou o Portal Natura, um ambiente onde as pessoas se 
tornavam extensões da natureza. Com projeções de mais de 3 metros de altura, a marca tornavam extensões da natureza. Com projeções de mais de 3 metros de altura, a marca 
se comunicava com os consumidores colocando-os imersos na natureza através de sons, se comunicava com os consumidores colocando-os imersos na natureza através de sons, 
imagens, cheiros e toques. imagens, cheiros e toques. 

Segundo a Natura, a marca não estava presente somente nos seus próprios ambientes, Segundo a Natura, a marca não estava presente somente nos seus próprios ambientes, 
mas também fez parceria com outras grandes marcas para reciclar os copos plásticos mas também fez parceria com outras grandes marcas para reciclar os copos plásticos 
utilizados durante todo o período do festival e ajudou a levantar assinaturas para o utilizados durante todo o período do festival e ajudou a levantar assinaturas para o 
movimento Amazônia de pé.movimento Amazônia de pé.

A Natura apesar de ter utilizado o evento como uma ação de branding, também trabalhou A Natura apesar de ter utilizado o evento como uma ação de branding, também trabalhou 
com a ativação e ação destes consumidores, pois no evento também era possível comprar com a ativação e ação destes consumidores, pois no evento também era possível comprar 
os seus produtos.os seus produtos.

Fonte: O Globo



A Imersão na ArteA Imersão na Arte

As experiências imersivas e a arte são conhecidas de longa data. Na década de As experiências imersivas e a arte são conhecidas de longa data. Na década de 
1960 foram dados os primeiros passos para tornar possível a interação entre os 1960 foram dados os primeiros passos para tornar possível a interação entre os 
espectadores e uma obra de arte. espectadores e uma obra de arte. 

Foi através de pesquisas iniciadas por Myron Kruger, artista digital e cientista da Foi através de pesquisas iniciadas por Myron Kruger, artista digital e cientista da 
computação, que, mais tarde em meados de 1980, auxiliaram Jaron Lanier, também computação, que, mais tarde em meados de 1980, auxiliaram Jaron Lanier, também 
artista e cientista da computação, a apresentar o termo “realidade virtual”.artista e cientista da computação, a apresentar o termo “realidade virtual”.

Anos depois, em 1992, Kruger decidiu desenvolver a instalação para o evento Anos depois, em 1992, Kruger decidiu desenvolver a instalação para o evento 
SIGGRAPH, onde gráficos foram projetados nas paredes de uma sala e os SIGGRAPH, onde gráficos foram projetados nas paredes de uma sala e os 
espectadores usavam óculos e andavam pelo ambiente.  espectadores usavam óculos e andavam pelo ambiente.  

Exposição “Van Gogh, La nuit étoilée”. Atelier des Lumières, 

2019 - 2020

No atual século, as chamadas exposições imersivas ganharam seu espaço e obtém No atual século, as chamadas exposições imersivas ganharam seu espaço e obtém 
sucesso com o objetivo de imergir o público em ambientes multissensoriais, utilizando sucesso com o objetivo de imergir o público em ambientes multissensoriais, utilizando 
projeções de vídeos, luz, som e até mesmo essências olfativas, para envolver o visitante por projeções de vídeos, luz, som e até mesmo essências olfativas, para envolver o visitante por 
completo.completo.

Uma referência internacional em espaços imersivos, é o Atelier des Lumières, localizado Uma referência internacional em espaços imersivos, é o Atelier des Lumières, localizado 
em Paris. Desde 2018, ano em que foi inaugurado, o espaço faz enorme sucesso, em Paris. Desde 2018, ano em que foi inaugurado, o espaço faz enorme sucesso, 
principalmente com exposições de artistas renomados, como Vincent Van Gogh, Gustav principalmente com exposições de artistas renomados, como Vincent Van Gogh, Gustav 
Klimt, entre outros. Klimt, entre outros. 

Só no primeiro ano, o espaço recebeu mais de 1,2 milhão de visitantes. Utilizando Só no primeiro ano, o espaço recebeu mais de 1,2 milhão de visitantes. Utilizando 
tecnologia do mais alto padrão, o Atelier contabiliza 140 projetores de vídeo a laser, com tecnologia do mais alto padrão, o Atelier contabiliza 140 projetores de vídeo a laser, com 
um sistema de som de 50 alto–falantes. Os equipamentos projetam as imagens em todas um sistema de som de 50 alto–falantes. Os equipamentos projetam as imagens em todas 
as superfícies, do chão ao teto, o que possibilita a projeção de mais de 3.000 imagens em as superfícies, do chão ao teto, o que possibilita a projeção de mais de 3.000 imagens em 
movimento (Artigo: “De Volta à Caverna de Platão: Notas Sobre as Exposições Imersivas.” - movimento (Artigo: “De Volta à Caverna de Platão: Notas Sobre as Exposições Imersivas.” - 
2021).2021).

33 SIGGRAPH (abreviação de Special Interest Group on GRAPHics and Interactive Techniques) é um congresso que ocorre anualmente nos  SIGGRAPH (abreviação de Special Interest Group on GRAPHics and Interactive Techniques) é um congresso que ocorre anualmente nos 

Estados Unidos desde 1974. É o evento mais consagrado para a publicação de pesquisas na área de computação gráfica.Estados Unidos desde 1974. É o evento mais consagrado para a publicação de pesquisas na área de computação gráfica.



O Sucesso no BrasilO Sucesso no Brasil

 Após o tremendo sucesso no exterior, as exposições imersivas chegaram ao Brasil. São  Após o tremendo sucesso no exterior, as exposições imersivas chegaram ao Brasil. São 
Paulo já possui um espaço fixo para a realização deste tipo de evento, o MIS Experience, Paulo já possui um espaço fixo para a realização deste tipo de evento, o MIS Experience, 
inaugurado em 2019, é uma instituição irmã do Museu da Imagem e do Som de São Paulo. inaugurado em 2019, é uma instituição irmã do Museu da Imagem e do Som de São Paulo. 
Já apresentou as exposições do renascentista Leonardo da Vinci e do modernista Candido Já apresentou as exposições do renascentista Leonardo da Vinci e do modernista Candido 
Portinari.Portinari.

Mas, pode-se afirmar que a exposição de maior sucesso no Brasil, foi a mostra de Vincent Mas, pode-se afirmar que a exposição de maior sucesso no Brasil, foi a mostra de Vincent 
Van Gogh, nomeada “Beyond Van Gogh”, acompanhada da projeção de mais de 300 Van Gogh, nomeada “Beyond Van Gogh”, acompanhada da projeção de mais de 300 
pinturas. A exposição foi produzida pela empresa DC Set Group e o evento começou em pinturas. A exposição foi produzida pela empresa DC Set Group e o evento começou em 
março e foi até junho de 2022. março e foi até junho de 2022. 

Bruno Ignacio, repórter do portal Tecnoblog, visitou a exposição e relatou sua experiência e Bruno Ignacio, repórter do portal Tecnoblog, visitou a exposição e relatou sua experiência e 
de outros visitantes em uma matéria divulgada no mês de junho de 2022. de outros visitantes em uma matéria divulgada no mês de junho de 2022. 

“Desde o início da exposição, me senti inserido em um filme interativo 

e contemplativo sobre sua vida, obras e emoções.”
Bruno Ignacio para Tecnoblog, 2021

Bruno Ignacio

Fonte: Catraca Livre

“Geralmente, eu passava vários minutos de frente a um único quadro, 

analisando suas pinceladas e interpretando toda a obra com meu 

conhecimento sobre o artista, o contexto histórico e tudo mais que 

estudei. O quadro fica ali, estático, enquanto aguarda você como o 

agente ativo para interpretá-lo.” 



Segundo Bruno, a imersão já começa sem tecnologia, ao entrar no ambiente por uma Segundo Bruno, a imersão já começa sem tecnologia, ao entrar no ambiente por uma 
pequena porta onde tecidos caem do teto e, nas paredes têm girassóis, uma iluminação pequena porta onde tecidos caem do teto e, nas paredes têm girassóis, uma iluminação 
como a luz do sol, remetendo aos quadros com girassóis pintados pelo artista.como a luz do sol, remetendo aos quadros com girassóis pintados pelo artista.

Já o salão principal possui 2.000 metros quadrados de projeção, e múltiplas obras são Já o salão principal possui 2.000 metros quadrados de projeção, e múltiplas obras são 
projetadas conforme cada fase artística de Van Gogh. São 35 minutos de espetáculo, onde projetadas conforme cada fase artística de Van Gogh. São 35 minutos de espetáculo, onde 
os autorretratos piscam, as plantas ganham vida, combinados com uma perfeita harmonia os autorretratos piscam, as plantas ganham vida, combinados com uma perfeita harmonia 
entre som e animações. entre som e animações. 

Para Phillippe Menezes, gestor da exposição Beyond Van Gogh, a decisão de trazer a Para Phillippe Menezes, gestor da exposição Beyond Van Gogh, a decisão de trazer a 
exposição ao Brasil teve o objetivo de popularizar ainda mais o artista, que já era aclamado exposição ao Brasil teve o objetivo de popularizar ainda mais o artista, que já era aclamado 
e referenciado, porém, as exposições existentes não eram exploradas e interativas, ficavam e referenciado, porém, as exposições existentes não eram exploradas e interativas, ficavam 
“presas” nos espaços de museus (Tecnoblog, 2022). “presas” nos espaços de museus (Tecnoblog, 2022). 

“Em uma mostra tradicional, você não pode encostar na obra ou 

interagir com ela diretamente. Na imersão, você pode deitar no chão e 

praticamente entrar dentro da obra.” Phellippe Menezes para o Tecnoblog

Da VinciDa Vinci
ExperienceExperience

A cidade de Curitiba, no Paraná, A cidade de Curitiba, no Paraná, 
também foi palco de uma também foi palco de uma 
experiência imersiva em 2022. O experiência imersiva em 2022. O 

Exposição “Da Vinci Experience”. Fonte: SP para crianças

Museu Oscar Niemeyer foi o local escolhido para receber a exposição “Da Vinci Experience Museu Oscar Niemeyer foi o local escolhido para receber a exposição “Da Vinci Experience 
e suas invenções”. Segundo o site oficial do MON, a exposição interativa contou a trajetória e suas invenções”. Segundo o site oficial do MON, a exposição interativa contou a trajetória 
de uma das mentes mais brilhantes da história, Leonardo da Vinci (1452-1519). A exposição de uma das mentes mais brilhantes da história, Leonardo da Vinci (1452-1519). A exposição 
apresentou projeções em realidade virtual e maquetes das invenções do artista em 4 apresentou projeções em realidade virtual e maquetes das invenções do artista em 4 
núcleos: engenharia, arquitetura, pintura e anatomia.núcleos: engenharia, arquitetura, pintura e anatomia.



Juliana Vosnika, diretora-presidente do MON, afirmou em nota que a exposição “Da Vinci Juliana Vosnika, diretora-presidente do MON, afirmou em nota que a exposição “Da Vinci 
Experience e suas invenções” foi ao encontro das premissas do MON e teve como principal Experience e suas invenções” foi ao encontro das premissas do MON e teve como principal 
propósito, sensibilizar as pessoas para a arte e pela arte.  Juliana também comenta propósito, sensibilizar as pessoas para a arte e pela arte.  Juliana também comenta 
que o Museu Oscar Niemeyer é um espaço vivo que proporciona experiências únicas e que o Museu Oscar Niemeyer é um espaço vivo que proporciona experiências únicas e 
inesquecíveis, portanto, a mostra imersiva de Da Vinci também seria, sem dúvidas.inesquecíveis, portanto, a mostra imersiva de Da Vinci também seria, sem dúvidas.

Monet à beira d’ÁguaMonet à beira d’Água
De março a junho de 2022 aconteceu a exposição imersiva de Claude Monet no Rio de De março a junho de 2022 aconteceu a exposição imersiva de Claude Monet no Rio de 
Janeiro: “Monet à beira d’Água”. Teve como tema principal a água e contou com uma Janeiro: “Monet à beira d’Água”. Teve como tema principal a água e contou com uma 
narrativa audiovisual em 8 partes. Foram projetadas 285 obras em painéis com 7 metros de narrativa audiovisual em 8 partes. Foram projetadas 285 obras em painéis com 7 metros de 
altura (Tecnoblog, 2022).  altura (Tecnoblog, 2022).  

As obras ganharam vida projetando bares e comércios de cidades como Paris. Além das As obras ganharam vida projetando bares e comércios de cidades como Paris. Além das 
projeções visuais, há sons de copos e pessoas conversando. “Até o chão tremia quando o projeções visuais, há sons de copos e pessoas conversando. “Até o chão tremia quando o 
trem passava pela estação”, narrou Bruno para o Tecnoblog. trem passava pela estação”, narrou Bruno para o Tecnoblog. 

Monet à Beira D´Água; Fonte: SIte RG, 2022 



“Eu acho que todo mundo tinha que ter a oportunidade de vir conhecer, 

pois isso é muito bom para a cultura, para a vida”.
Viviane Pereira para o Tecnoblog, que visitou uma exposição imersiva pela primeira vez

Em conversa com Naum Simão curador de arte responsável pelo projeto Monet a beira Em conversa com Naum Simão curador de arte responsável pelo projeto Monet a beira 
d’água constatou-se alguns pontos importantes principalmente sobre o futuro das d’água constatou-se alguns pontos importantes principalmente sobre o futuro das 
experiências imersivas, em especial no âmbito da arte.experiências imersivas, em especial no âmbito da arte.

Utilizou-se tecnologia imersiva de projeção para criar a obra através de mais de 20 telas no Utilizou-se tecnologia imersiva de projeção para criar a obra através de mais de 20 telas no 
espaço com 6,5 até 7 m de altura, mais de 30 projetores projetando no chão, nas paredes e espaço com 6,5 até 7 m de altura, mais de 30 projetores projetando no chão, nas paredes e 
em todo o lugar. em todo o lugar. 

A experiência não foi constituída apenas por uma pintura do Monet projetada na parede. A experiência não foi constituída apenas por uma pintura do Monet projetada na parede. 
Foi um conjunto de pinturas animadas. Ao todo são 285 telas licenciadas. O Monet à beira Foi um conjunto de pinturas animadas. Ao todo são 285 telas licenciadas. O Monet à beira 
d’água é uma história criada. Conta a história de uma viagem do Monet seguindo o curso d’água é uma história criada. Conta a história de uma viagem do Monet seguindo o curso 
do rio Sena na França. Depois de atravessar o rio Sena vai para Inglaterra pelo canal da do rio Sena na França. Depois de atravessar o rio Sena vai para Inglaterra pelo canal da 
Mancha, além desses países, passa pela Holanda e Itália. São 36 cidades nesta viagem do Mancha, além desses países, passa pela Holanda e Itália. São 36 cidades nesta viagem do 
Monet, pintadas em 5 países diferentes. Monet, pintadas em 5 países diferentes. 

Simão Naum conta que foi criado um roteiro, vozes e trilha sonora exclusivas como em Simão Naum conta que foi criado um roteiro, vozes e trilha sonora exclusivas como em 
um filme. Monet a beira d’água foi a primeira exposição totalmente desenvolvida no Brasil um filme. Monet a beira d’água foi a primeira exposição totalmente desenvolvida no Brasil 
diferentemente das demais já citadas.diferentemente das demais já citadas.



Naum Simão, curador de arte responsável pelo projeto Monet a beira d’água, na entrevista Naum Simão, curador de arte responsável pelo projeto Monet a beira d’água, na entrevista 
concedida aos autores deste trabalho, afirmou que “O nome exposição já se tornou concedida aos autores deste trabalho, afirmou que “O nome exposição já se tornou 
obsoleto, pois na Europa já se usa o conceito de experiência imersiva no lugar”. Simão obsoleto, pois na Europa já se usa o conceito de experiência imersiva no lugar”. Simão 
explica que exposição é algo que está disposto para se ver, enquanto que nesta nova explica que exposição é algo que está disposto para se ver, enquanto que nesta nova 
tendência, o usuário participa e está imerso no ambiente artístico. Com o passar do tempo, tendência, o usuário participa e está imerso no ambiente artístico. Com o passar do tempo, 
cada vez mais aquilo vai se tornar íntimo, interativo e completo. A ideia é que isso se cada vez mais aquilo vai se tornar íntimo, interativo e completo. A ideia é que isso se 
transforme quase em um universo paralelo.transforme quase em um universo paralelo.

Na exposição Monet à beira d’Água utilizou-se Na exposição Monet à beira d’Água utilizou-se 
tecnologia imersiva de projeção para criar a obra tecnologia imersiva de projeção para criar a obra 
através de mais de 20 telas no espaço com 6,5 até através de mais de 20 telas no espaço com 6,5 até 
7 m de altura, mais de 30 projetores projetando no 7 m de altura, mais de 30 projetores projetando no 
chão, nas paredes e em todo o lugar. chão, nas paredes e em todo o lugar. 
A experiência não foi constituída apenas por uma pintura do Monet projetada na parede. Foi A experiência não foi constituída apenas por uma pintura do Monet projetada na parede. Foi 
um conjunto de pinturas animadas. Ao todo são 285 telas licenciadas. um conjunto de pinturas animadas. Ao todo são 285 telas licenciadas. 

Fonte: Catraca Livre



“Nós sabíamos que ia ser novidade, pois 

não era muito popularizado. A gente 

esperava que as pessoas tivessem reações 

diferentes em relação a obra do Monet.

O Monet à beira d’água conta a história de uma viagem do Monet seguindo o curso do rio O Monet à beira d’água conta a história de uma viagem do Monet seguindo o curso do rio 
Sena na França. Depois de atravessar o rio Sena vai para Inglaterra pelo canal da Mancha, Sena na França. Depois de atravessar o rio Sena vai para Inglaterra pelo canal da Mancha, 
além desses países, passa pela Holanda e Itália. São 36 cidades nesta viagem do Monet, além desses países, passa pela Holanda e Itália. São 36 cidades nesta viagem do Monet, 
pintadas em 5 países diferentes. pintadas em 5 países diferentes. 

Simão Naum conta que foi criado um roteiro, vozes e trilha sonora exclusivas como em um Simão Naum conta que foi criado um roteiro, vozes e trilha sonora exclusivas como em um 
filme. Monet a beira d’água foi a primeira exposição totalmente desenvolvida no Brasil.filme. Monet a beira d’água foi a primeira exposição totalmente desenvolvida no Brasil.



Qual o impacto Qual o impacto 

das experiências das experiências 

imersivas naimersivas na

experiência e experiência e 

jornada dojornada do

consumidor? consumidor? 

A estratégia de utilizar experiências A estratégia de utilizar experiências 
imersivas e a tecnologia vêm para somar imersivas e a tecnologia vêm para somar 
à jornada do consumidor e à experiência à jornada do consumidor e à experiência 
do cliente, podendo ajudar as empresas do cliente, podendo ajudar as empresas 
desde o conhecimento de marca, desde o conhecimento de marca, 
captação de um lead, venda e, tem como captação de um lead, venda e, tem como 
principal objetivo conectar o usuário principal objetivo conectar o usuário 
de uma forma única e encantadora, de uma forma única e encantadora, 
fazendo-o sentir a necessidade de se fazendo-o sentir a necessidade de se 
fidelizar à marca. fidelizar à marca. 

A experiência do consumidor durante a A experiência do consumidor durante a 
jornada de compra é muito importante jornada de compra é muito importante 
durante esse processo, pois é ela que vai durante esse processo, pois é ela que vai 
ditar a decisão do cliente. Cerca deditar a decisão do cliente. Cerca de

 74% das pessoas são  74% das pessoas são 
mais propensas a comprar mais propensas a comprar 
simplesmente pela experiência simplesmente pela experiência 
que tiveram durante a jornada que tiveram durante a jornada 
de compra. Enquanto 77% dos de compra. Enquanto 77% dos 
consumidores consideram a consumidores consideram a 
experiência do cliente em uma experiência do cliente em uma 
empresa tão importante quando empresa tão importante quando 
a qualidade de seus produtos e a qualidade de seus produtos e 
serviços (Forbes, 2020). serviços (Forbes, 2020). 

Fonte: Unsplash



 A pesquisa da KPMG (2017), apontou  A pesquisa da KPMG (2017), apontou 
como a tecnologia RA pode atingir como a tecnologia RA pode atingir 
diversos setores de uma empresa, diversos setores de uma empresa, 
além do marketing, vendas e durante além do marketing, vendas e durante 
a jornada de compra do consumidor, a jornada de compra do consumidor, 
englobando desde atendimento até o englobando desde atendimento até o 
pós-venda. Isso pode ser exemplificado pós-venda. Isso pode ser exemplificado 
pelo impulsionamento das vendas no pelo impulsionamento das vendas no 
mundo digital, já que é uma forma mais mundo digital, já que é uma forma mais 
interativa do consumidor ver e provar o interativa do consumidor ver e provar o 
produto, mantendo-o no site por mais produto, mantendo-o no site por mais 
tempo. O que, consequentemente, pode tempo. O que, consequentemente, pode 
aumentar as chances de realizar uma aumentar as chances de realizar uma 
compra (Transformação Digital, 2018).  compra (Transformação Digital, 2018).  

Exemplo disso é o anúncio de que Exemplo disso é o anúncio de que 
o Facebook pretende investir US$ o Facebook pretende investir US$ 
10 bilhões na criação de conteúdo 10 bilhões na criação de conteúdo 
relacionado à realidade virtual e relacionado à realidade virtual e 
aumentada no metaverso. Segundo aumentada no metaverso. Segundo 
Mark Zuckerberg, o metaverso dentro do Mark Zuckerberg, o metaverso dentro do 
Facebook pretende focar em criadores Facebook pretende focar em criadores 
de conteúdo e responsáveis por vendas de conteúdo e responsáveis por vendas 
online, permitindo assim que os usuários online, permitindo assim que os usuários 
e possíveis compradores interajam e possíveis compradores interajam 
“fisicamente” com o produto (Mundo “fisicamente” com o produto (Mundo 
Conectado, 2021).Conectado, 2021).

Além de oportunidades de melhorias Além de oportunidades de melhorias 
em empresas que já existem, passam em empresas que já existem, passam 
a surgir novos modelos de negócios a surgir novos modelos de negócios 
também. Aqui se encontra uma grande também. Aqui se encontra uma grande 
janela de oportunidade, escolas janela de oportunidade, escolas 
imersivas, experiências de arte imersivas, imersivas, experiências de arte imersivas, 
jogos 360, além de dispositivos vestíveis jogos 360, além de dispositivos vestíveis 
que possibilitam o sentimento de toque que possibilitam o sentimento de toque 
através de sincronia com as batidas através de sincronia com as batidas 
do som enquanto se usa os óculos de do som enquanto se usa os óculos de 
realidade virtual. realidade virtual. 



De acordo com relatório 
de pesquisa desenvolvido 
e publicado em 2019 pela 
FiorMarkets, empresa futurista 
de inteligência de mercado, 
estima-se que o mercado 
global VR irá atingir US$ 56,25 
bilhões até 2025 em um CAGR 
(Compound annual growth rate 
ou taxa de crescimento anual 
composto) de 34,2% durante o 
período de 2018 a 2025. 



Fonte: Unsplash

“O futuro depende

muito da tecnologia.” 
Naum Simão.

Um dos principais fatores que podem contribuir para a expansão deste setor, é o aumento Um dos principais fatores que podem contribuir para a expansão deste setor, é o aumento 
de produtos e serviços digitais e a popularização da conexão 5G.de produtos e serviços digitais e a popularização da conexão 5G.

Pode-se usar como exemplo a evolução da arte. No século XIII não tinha quadro, a arte era Pode-se usar como exemplo a evolução da arte. No século XIII não tinha quadro, a arte era 
pintada em igrejas. Os quadros começaram no século XV. Até o século XX, o quadro reinou pintada em igrejas. Os quadros começaram no século XV. Até o século XX, o quadro reinou 
como principal suporte de manifestação de arte.como principal suporte de manifestação de arte.

Em entrevista, Naum Simão conta que não acredita que essa nova forma de arte vai Em entrevista, Naum Simão conta que não acredita que essa nova forma de arte vai 
substituir as exposições que já existem hoje, mas será mais uma forma de expressão substituir as exposições que já existem hoje, mas será mais uma forma de expressão 
artística. O público de exposições imersivas é bem diferente do público de um museu artística. O público de exposições imersivas é bem diferente do público de um museu 
tradicional. E isso se reflete em outros mercados também, não somente na arte. tradicional. E isso se reflete em outros mercados também, não somente na arte. 
Possivelmente daqui 10 anos outras tecnologias surgirão, como por exemplo, exposições Possivelmente daqui 10 anos outras tecnologias surgirão, como por exemplo, exposições 
por hologramas, como já foi visto em shows de famosos que já faleceram.por hologramas, como já foi visto em shows de famosos que já faleceram.

O que esperar para o futuro? O que esperar para o futuro? 



Fonte: Unsplash

A arte imersiva já está fazendo parte do mundo dos games e isso tem crescido cada vez A arte imersiva já está fazendo parte do mundo dos games e isso tem crescido cada vez 
mais. Os games passam a ter mais presença na construção do trabalho artístico.mais. Os games passam a ter mais presença na construção do trabalho artístico.

A MIRA, empresa responsável pela criação da obra, Monet à Beira D’Água também tem A MIRA, empresa responsável pela criação da obra, Monet à Beira D’Água também tem 
uma ação nas escolas do interior em parceria com um museu francês, utilizando óculos de uma ação nas escolas do interior em parceria com um museu francês, utilizando óculos de 
realidade virtual. Esse projeto proporciona o contato entre a arte e às crianças que nunca realidade virtual. Esse projeto proporciona o contato entre a arte e às crianças que nunca 
tiveram a oportunidade de ver um quadro. tiveram a oportunidade de ver um quadro. 

A tecnologia juntamente com as experiências imersivas, passam a fazer parte do consumo A tecnologia juntamente com as experiências imersivas, passam a fazer parte do consumo 
diário dos clientes. Pode até se fazer um paralelo com a pandemia, quando houve uma diário dos clientes. Pode até se fazer um paralelo com a pandemia, quando houve uma 
rápida ascensão do consumo virtual e por fatores externos esse consumo se manteve rápida ascensão do consumo virtual e por fatores externos esse consumo se manteve 
durante algum tempo, mas agora o que os consumidores realmente desejam é uma união durante algum tempo, mas agora o que os consumidores realmente desejam é uma união 
de todas essas formas de contato. de todas essas formas de contato. 
  
Inovação é sim muito importante para as empresas. A empreendedora brasileira do ramo Inovação é sim muito importante para as empresas. A empreendedora brasileira do ramo 
de cosméticos, conhecida como Boca Rosa, apresentou em uma palestra no RD Summit de cosméticos, conhecida como Boca Rosa, apresentou em uma palestra no RD Summit 
2022 diversos momentos que precisou inovar e como isso ajudou no sucesso do seu 2022 diversos momentos que precisou inovar e como isso ajudou no sucesso do seu 
negócio.  negócio.  

Ela destacou o quanto é importante a marca ser uma das pioneiras nas experiências Ela destacou o quanto é importante a marca ser uma das pioneiras nas experiências 
imersivas e no metaverso, inclusive teve uma de suas linhas lançadas primeiramente em imersivas e no metaverso, inclusive teve uma de suas linhas lançadas primeiramente em 
um ambiente digital imersivo para somente depois lançar a linha física inspirada nesses um ambiente digital imersivo para somente depois lançar a linha física inspirada nesses 
produtos. produtos. 

Segundo os dados apresentados na LIONS Live (edição virtual do Cannes Lions4) Segundo os dados apresentados na LIONS Live (edição virtual do Cannes Lions4) 
demonstram que, até 2025, as empresas que investirem em experiências imersivas com demonstram que, até 2025, as empresas que investirem em experiências imersivas com 
Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR), estarão entre 25% das marcas com Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR), estarão entre 25% das marcas com 
melhores resultados financeiros em suas devidas categorias. melhores resultados financeiros em suas devidas categorias. 

Fonte: Unsplash



“Fazemos um trabalho “Fazemos um trabalho 
mais acessível para o mais acessível para o 
grande público, ele é grande público, ele é 
para o grande público. para o grande público. 
O desafio é que na O desafio é que na 
arte as pessoas ainda arte as pessoas ainda 
são apegadas são apegadas à obra à obra 
física, diferente do física, diferente do 
cinema, por exemplo.cinema, por exemplo.””

Naum Simão.



A Realidade Virtual deve se tornar uma das tecnologias disruptivas mais importantes da A Realidade Virtual deve se tornar uma das tecnologias disruptivas mais importantes da 
era moderna (Transformação Digital, 2018). Segundo estudos da Gartner (2018), a era era moderna (Transformação Digital, 2018). Segundo estudos da Gartner (2018), a era 
da RV levaria de dois a cinco anos para chegar ao topo do mercado. Previsão que está se da RV levaria de dois a cinco anos para chegar ao topo do mercado. Previsão que está se 
cumprindo, principalmente devido ao impulso das grandes empresas como Facebook e cumprindo, principalmente devido ao impulso das grandes empresas como Facebook e 
Google, levando essa tecnologia a suprir suas expectativas. Google, levando essa tecnologia a suprir suas expectativas. 

Desde seu surgimento, a realidade virtual tem se mostrado uma tendência significativa Desde seu surgimento, a realidade virtual tem se mostrado uma tendência significativa 
no mundo dos negócios e também do marketing digital. De acordo com o Goldman Sachs no mundo dos negócios e também do marketing digital. De acordo com o Goldman Sachs 
em um relatório realizado em 2016, foi projetado que, em um cenário otimista, até 2025 a em um relatório realizado em 2016, foi projetado que, em um cenário otimista, até 2025 a 
receita total de RV será de US$ 128 bilhões, com o mercado de hardware de RV passando e receita total de RV será de US$ 128 bilhões, com o mercado de hardware de RV passando e 
se tornando maior que o da TV.  E conforme outro relatório do Goldman Sachs, estima-se se tornando maior que o da TV.  E conforme outro relatório do Goldman Sachs, estima-se 
que o setor de realidade aumentada na experiência do cliente conquistará cerca de US$ 80 que o setor de realidade aumentada na experiência do cliente conquistará cerca de US$ 80 
bilhões até 2025. bilhões até 2025. 

Uma pesquisa realizada pela Greenlight Insights em 2017, revelou Uma pesquisa realizada pela Greenlight Insights em 2017, revelou 
que 62% dos consumidores se sentiriam mais engajados com uma que 62% dos consumidores se sentiriam mais engajados com uma 
marca que patrocina uma experiência de realidade virtual e 71% marca que patrocina uma experiência de realidade virtual e 71% 
acreditam que “uma marca que utiliza a tecnologia RV é inovadora e acreditam que “uma marca que utiliza a tecnologia RV é inovadora e 
está pensando no futuro”. está pensando no futuro”.   

Tanto a realidade virtual quanto a realidade aumentada, são tecnologias que já se tornaram Tanto a realidade virtual quanto a realidade aumentada, são tecnologias que já se tornaram 
comuns e acessíveis, mesmo para empresas menores. Por isso, investir nessas tecnologias comuns e acessíveis, mesmo para empresas menores. Por isso, investir nessas tecnologias 
agrega valor à marca, além de se destacar em meio aos concorrentes e ganhar atenção do agrega valor à marca, além de se destacar em meio aos concorrentes e ganhar atenção do 
consumidor (Transformação Digital, 2019). consumidor (Transformação Digital, 2019). 

É preciso entender o que pode ser enquadrado dentro de um negócio existente, ou pode É preciso entender o que pode ser enquadrado dentro de um negócio existente, ou pode 
virar um novo modelo de negócio que vai ser monetizado de outra forma. Essa nova forma virar um novo modelo de negócio que vai ser monetizado de outra forma. Essa nova forma 
de relação marca-consumidor já vem impactado todas as formas de negócio: varejo, de relação marca-consumidor já vem impactado todas as formas de negócio: varejo, 
indústria, serviço, etc.indústria, serviço, etc.



Fonte: Unsplash



Provadores Virtuais  Provadores Virtuais  

5G 5G 

Segundo a Gartner, há uma tendência de uso dos recursos de realidade aumentada e Segundo a Gartner, há uma tendência de uso dos recursos de realidade aumentada e 
virtual que perdura desde 2018. Não somente utilizada pelos mais jovens ou early adopters, virtual que perdura desde 2018. Não somente utilizada pelos mais jovens ou early adopters, 
mas também pelas pessoas da geração x.  mas também pelas pessoas da geração x.  

Conforme o tempo passa e essas pessoas acabam tendo menos tempo para ir a lojas e Conforme o tempo passa e essas pessoas acabam tendo menos tempo para ir a lojas e 
provar os produtos, graças a rotina mais corrida, o modelo de prova de produtos virtuais, provar os produtos, graças a rotina mais corrida, o modelo de prova de produtos virtuais, 
assim como no exemplo da Gucci já citado, vem ganhando mercado, pois traz a praticidade assim como no exemplo da Gucci já citado, vem ganhando mercado, pois traz a praticidade 
do consumidor poder experimentar produtos sem sair de casa ou onde for conveniente a do consumidor poder experimentar produtos sem sair de casa ou onde for conveniente a 
elas. elas. 

Com a difusão do 5G, a previsão é que, muito em breve, ao menos metade das compras Com a difusão do 5G, a previsão é que, muito em breve, ao menos metade das compras 
online passe a ser feita através do m-commerce (ou mobile commerce) que são as online passe a ser feita através do m-commerce (ou mobile commerce) que são as 
compras feitas por dispositivos móveis. Segundo o Canaltech, o 5G pode ser até 100x mais compras feitas por dispositivos móveis. Segundo o Canaltech, o 5G pode ser até 100x mais 
rápido que o 4G convencional, o que traz velocidade capaz de promover experiências de rápido que o 4G convencional, o que traz velocidade capaz de promover experiências de 
qualidade em realidade aumentada e virtual, de uma maneira que hoje não é tão otimizada. qualidade em realidade aumentada e virtual, de uma maneira que hoje não é tão otimizada. 



Fonte: Unsplash



Junção entre RA e RV Junção entre RA e RV 

Comercialização de itens virtuais Comercialização de itens virtuais 

Segundo o Sebrae (2020), uma forma de proporcionar experiências imersivas é unindo tanto Segundo o Sebrae (2020), uma forma de proporcionar experiências imersivas é unindo tanto 
à RV quanto a RA. Seja para compra e venda de produtos ou outras formas de interação, à RV quanto a RA. Seja para compra e venda de produtos ou outras formas de interação, 
unir o mundo 100% virtual com objetos físicos é uma tendência que expande as chances unir o mundo 100% virtual com objetos físicos é uma tendência que expande as chances 
das marcas se comunicarem de forma inovadora com seus consumidores.  das marcas se comunicarem de forma inovadora com seus consumidores.  

A empresa responsável pela criação do Monet à beira d’água consegue realizar isso de A empresa responsável pela criação do Monet à beira d’água consegue realizar isso de 
uma forma um pouco diferente. Além de ter sua experiência imersiva onde traz a história uma forma um pouco diferente. Além de ter sua experiência imersiva onde traz a história 
criada em um ambiente físico, também leva óculos de realidade virtual para as crianças criada em um ambiente físico, também leva óculos de realidade virtual para as crianças 
das escolas fora da grande São Paulo, para que elas possam conhecer obras físicas através das escolas fora da grande São Paulo, para que elas possam conhecer obras físicas através 
do mundo digital. Desta forma, a empresa une as duas tecnologias para impactar seu do mundo digital. Desta forma, a empresa une as duas tecnologias para impactar seu 
consumidor.   consumidor.   

Ainda segundo o Sebrae (2020) a comercialização de itens do mundo virtual através Ainda segundo o Sebrae (2020) a comercialização de itens do mundo virtual através 
de dinheiro do mundo real cresceu e continuará crescendo. O mercado de vendas de de dinheiro do mundo real cresceu e continuará crescendo. O mercado de vendas de 
produtos digitais é uma ótima oportunidade para as empresas se conectarem com seus produtos digitais é uma ótima oportunidade para as empresas se conectarem com seus 
consumidores sem necessariamente ser através de publicidade, pelo contrário, a empresa consumidores sem necessariamente ser através de publicidade, pelo contrário, a empresa 
é capaz de monetizar ao mesmo tempo que está presente em um universo virtual no qual o é capaz de monetizar ao mesmo tempo que está presente em um universo virtual no qual o 
seu consumidor faz parte e se diverte.  seu consumidor faz parte e se diverte.  

A AMBEV fez uma ação dentro do GTA V Online onde criou missões no jogo e um bar todo A AMBEV fez uma ação dentro do GTA V Online onde criou missões no jogo e um bar todo 
decorado com a marca do seu novo lançamento da época, a Brahma Duplo Malte, além de decorado com a marca do seu novo lançamento da época, a Brahma Duplo Malte, além de 
contratar influenciadores como a Anitta para participar digitalmente deste evento.  contratar influenciadores como a Anitta para participar digitalmente deste evento.  



Experiências imersivas Experiências imersivas 
que geram bem-estar que geram bem-estar 

As experiências imersivas também podem ser utilizadas como forma de trazer bem-As experiências imersivas também podem ser utilizadas como forma de trazer bem-
estar emocional e momentos de prazer para os consumidores ao interagirem com as estar emocional e momentos de prazer para os consumidores ao interagirem com as 
marcas. Segundo Ashley Lightfoot, content Manager da Latana, o Spotify encontrou uma marcas. Segundo Ashley Lightfoot, content Manager da Latana, o Spotify encontrou uma 
maneira ideal de fazer isso através da disponibilização aos seus consumidores, seus maneira ideal de fazer isso através da disponibilização aos seus consumidores, seus 
próprios dados de suas músicas e artistas mais ouvidas pelo usuário na plataforma próprios dados de suas músicas e artistas mais ouvidas pelo usuário na plataforma 
em um determinado período. O que faz com que os consumidores compartilhem em um determinado período. O que faz com que os consumidores compartilhem 
seu comportamento com frequência divulgando de forma orgânica a plataforma de seu comportamento com frequência divulgando de forma orgânica a plataforma de 
streaming musical.  streaming musical.  

Outro exemplo, desta vez de uma empresa já citada por algumas de suas experiências Outro exemplo, desta vez de uma empresa já citada por algumas de suas experiências 
anteriormente é a Apple. A empresa possui uma função que, através de inteligência anteriormente é a Apple. A empresa possui uma função que, através de inteligência 
artificial, une diversas fotos do armazenamento do usuário e constrói um vídeo curto artificial, une diversas fotos do armazenamento do usuário e constrói um vídeo curto 
temático, somente com fotos de pessoas específicas ou experiências do usuário que temático, somente com fotos de pessoas específicas ou experiências do usuário que 
tenham alguma relação entre elas. Além disso, adiciona uma música ao vídeo. A tenham alguma relação entre elas. Além disso, adiciona uma música ao vídeo. A 
empresa disponibiliza esse vídeo para seu cliente para que ele aproveite e o assista empresa disponibiliza esse vídeo para seu cliente para que ele aproveite e o assista 
gerando um sentimento positivo no usuário. gerando um sentimento positivo no usuário. 
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Uma experiência imersiva consiste em transformar uma experiência já conhecida pelo 
usuário, podendo ser um ambiente, uma exposição, produto, serviço, entre outros, através 
dos sentidos, fazendo com que a pessoa se sinta parte daquilo que está sendo apresentado. 
Essas experiências podem ou não utilizar a tecnologia. 

No caso de uso tecnológico, existem três principais tecnologias utilizadas em experiências 
imersivas, são elas:

Realidade aumentada, que projeta o mundo virtual no real, utilizando estimulação visual;
Realidade virtual, insere o usuário 100% no mundo virtual onde ele passa a fazer parte.
Tecnologia projetiva, que cria um ambiente através de certas projeções de luz que não 
misturam as realidades, mas sim criam uma experiência imersiva a ser vivida. 

Existem inúmeras maneiras de encantar o consumidor através dessas experiências 
imersivas. Algumas marcas utilizam experiências mais tangíveis com menor uso 
de tecnologia, como nos casos de eventos, jantares, ambientes temáticos. Algumas 
incorporam a tecnologia ao meio físico proporcionando uma imersão ainda maior como 
os casos das exposições, de hotéis e parques temáticos. E tem outras ainda em que a 
experiência é totalmente tecnológica e só acontece por meio de algum aparelho específico, 
como o exemplo da empresa Oculos da Meta. 

O Modern Toilet Restaurant em Taiwan é uma experiência imersiva não tecnológica, 
consiste em um restaurante que possui a temática de banheiros e acontece em um 
ambiente real. Neste caso o modelo de negócio da empresa é construído em cima do tema, 
que é usado para chamar a atenção do turista de modo a convencê-lo a conhecer o lugar.

A Maybelline, marca de beleza, por outro lado, usou da tecnologia para criar sua 
experiência. Desenvolveu um aplicativo de realidade aumentada que permite às 
consumidoras testarem mais de 40 cores de esmaltes em suas unhas. Além de elevar a 
praticidade para a consumidora, essa ferramenta também auxilia na etapa de arguição 
na jornada da cliente, ajudando a pessoa na tomada de decisão: “Devo ou não comprar?” 
“Qual cor deveria escolher?” “Vai ficar bom em mim?”

A Audi criou a “House of Progress”, ação que contou com lançamentos, workshops 
e jantares imersivos. Este evento uniu uma experiência imersiva física, e também o 
ambiente virtual através do lançamento de um carro no mundo digital. Além de reforçar 
seu posicionamento, a marca aumentou o sentimento de exclusividade e inovação com os 
clientes. 

Conclusão Conclusão 



A empresa responsável pela criação do Monet à Beira D’Água consegue realizar sua 
experiência imersiva onde traz a história do Monet que é criada em um ambiente físico 
através de tecnologia projetiva, mas também leva os óculos de realidade virtual para as 
crianças das escolas fora da grande São Paulo de modo que elas possam conhecer obras 
de arte famosas através do mundo digital.

A Apple, empresa mais valiosa do mundo, criou um ecossistema e gerou um verdadeiro 
sentimento de necessidade nos seus consumidores através dos seus serviços e produtos 
extremamente conectados que geram um sentimento de pertencimento, dependência e 
amor à marca que os seus concorrentes não conseguem replicar.

A Meta vem construindo um mundo digital, conhecido como metaverso, que visa fazer 
com que as pessoas consigam despender seu tempo neste universo, fazer compras e 
experimentar novas experiências 100% em um mundo virtual através de seus óculos de 
realidade virtual. 

Como já citado, as marcas utilizam as experiências imersivas para encantar o seu 
consumidor. Para isso é preciso trabalho e planejamento. Algumas das tendências 
relacionadas a este tema, são:

Provadores Virtuais: No mundo atual as pessoas acabam tendo menos tempo para ir a lojas 
e provar os produtos, ou simplesmente preferem não o fazer. Possuir um provador virtual 
dá uma vantagem para as marcas de estar inserida onde seu consumidor precisa e facilitar 
sua tomada de decisão.

Junção entre RA e RV: Uma forma de proporcionar experiências imersivas é unindo tanto a 
RV quanto a RA. Seja para compra e venda de produtos ou outras formas de interação, unir 
o mundo 100% virtual com objetos físicos é uma tendência que expande as chances das 
marcas se comunicarem de forma inovadora com seus consumidores.

Comercialização de itens virtuais e Metaverso: Grandes marcas já vem fazendo ações 
no mundo virtual, vendendo Skins, criando shows, lançando produtos exclusivos para o 
mundo digital, etc. Com o crescimento das pesquisas de desenvolvimento do Metaverso 
e outros diferentes mundos virtuais a tendência é que esses números continuem a subir, 
principalmente quando se percebe que grandes empresas de tecnologia, como a Meta, 
planejam investir bilhões de dólares nesse segmento.

Experiências imersivas que geram bem-estar: As experiências imersivas também podem 
ser utilizadas como forma de trazer bem-estar emocional e momentos de prazer para os 



consumidores ao interagirem com as marcas. Com a agitação dos grandes centros urbanos 
se acentuando cada vez mais, há uma janela de oportunidade para as empresas utilizarem 
das experiências imersivas para criar momentos de bem-estar para seus consumidores. 

Aos profissionais de marketing e empreendedores de diferentes segmentos, o presente 
estudo de tendências pode contribuir em como as experiências imersivas podem ser 
utilizadas e como sua tangibilização pode ocorrer. Com a popularização das tecnologias 
usadas para essas experiências,  e com o que foi exposto ao longo do projeto,  é plausível 
apontar que as experiências imersivas podem ser aplicáveis de diferentes formas e 
contextos pelas mais diversas empresas. 

Através deste estudo é possível compreender a evolução e conceito das experiências 
imersivas e suas diferentes formas de aplicação. Podem ser criadas experiências 
totalmente físicas e sem envolvimento tecnológico, como 100% digital. Cabe ao responsável 
pelo projeto verificar a aplicabilidade em seu negócio.

Para estudos futuros existem oportunidades nas áreas sobre: as experiências imersivas 
no metaverso, já que as duas temáticas são complementares, porém, o metaverso ainda 
é muito recente e em fase de desenvolvimento. Além de uma pesquisa com consumidores 
para ver como eles reagem e qual o principal sentimento que esse tipo de ação desperta 
neles.



Fonte: Unsplash
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